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	 பத்ெதான்பதாம்	 ற்றாண் ன்	இ திப்	 ப தியில்,	கி.பி.	 1882க் ம்	இ பதாம்
ற்றாண் ன்	 ெதாடக்கப்	 ப தியில்	 கி.பி.	 1921க் ம்,	 இைடப்பட்ட	 காலத்தில்

வாழ்ந்தவர்	 சி.	 ப்பிரமணிய	 பாரதி.	 இவர்	 வாழ்ந்த	 காலம்	 தீவிரமான	 இந்திய
தந்திரப்	ேபாராட்டக்	காலம்.	இக்கால	கட்டத்தில்	இவ ைடய	எ த் ம்	நைட ம்
தந்திரம்,	ெமாழி,	ச கம்	ஆகியவற்ைற	ைமயமாகக்	ெகாண் ந்தன.	அதனால்

இவைர	 ‘மாெப ங்	 கவிஞர்’	 என் ம்	 ‘ேதசியக்	 கவிஞர்’	 என் ம்	 மக்கள்
அைழக்கலாயினர்.	 இவர்	 எ திய	 ெமாழி	 மற் ம்	 ச கத்	 ெதாடர்பான
கவிைதகளி ம்,	 கட் ைரகளி ம்,	 கைதகளி ம்,	 தமி ணர்ைவ	 விட	 ஆரிய
உணர்ேவ	ேமேலாங்கியி ப்பைத	அறிய	 கிற .	ஆகேவ	 “பாரதியின்	உயிர்	 ச்
தமிழா?	ஆரியமா?”	என்பைதக்	காய்தல்	உவத்தல்	இன்றி	ஆராய	 ற்ப ேவாம்.

இவ ைடய	 எ த் ப்	 பணி	 (ெமாழி	 ெபயர்ப்பாளராக)	 1904இல்	 ேதசமித்திரன்
இதழில்	ெதாடங் கிற .		இவ்விதழில்	“வந்ேத	மாதரம்”	என் ம்	தைலப்பில்,	இவர்
எ திய	ஆரியச்	சார்பான	பாடல்கைளக்	காணலாம்.

“ஆரியெமன்ற	ெப ம்ெபயர்	ெகாண்டஎம்

அன்ைனயின்	மீ 	திகழ்

அன்ெப 	ேமன்ெகா 	வா ய	காைல

அதற் யிர்	தந்தி வான்

....				....				....

வீரிய	ஞானம்	அ ம் கழ்	மங்கிட

ேமவிய	நல்	ஆரியைர

மிஞ்சி	வைளத்தி 	 ன்ைம...



....				....				....

வாழிய	நல்ஆரிய	ேதவியின்	மந்திரம்

வந்ேத	மாதரேம”1

இவர்,	 இேத	 ேதசமித்திரனில்	 1906	 இல்	 “என 	 தாய்நாட் ன்	 ன்னாட்
ெப ைம ம்	இந்நாட்	சி ைம ம்”	என்ற	தைலப்பில்,

“ஆரியர்	வாழ்ந் 	வ ம்	அற் த	நாெடன்ப 	ேபாய்ப்

ரியர்கள்	வா ம்	 ைலத்ேதச	மாயினேத

....			....			....

ேவத	உபநிடத	ெமய் ல்கெளல்லாம்	ேபாய்ப்

ேபைதக்	கைதகள்	பிதற் வாரிந்	நாட் னிேல!”2

எனக்	 றி,

இங் 	 “ஆரியர்கள்	 வாழ்ந்த	 நா 	 அற் த	 நாெடன் ம்,அவர்	 எ திய	 ேவத
உபநிடதங்கெளல்லாம்	மைறந் 	ேபாயினேவ”	என் ம்	மிக ம்	வ த்தப்ப கிறார்.

இேத	 ஆண் ல்,	 இவர்	 எ திய	 “சத்திரபதி	 சிவாஜி	 தன 	 ைசநியத்தா க் க்
றிய ”என் ம்	பாடலில்,

“வீரியம்	அழிந் 	ேமன்ைம ம்	ஒழிந் 	நம்

ஆரியர்	 ைலயர்க்	க ைமகள்	ஆயினர்.

....				....			....

பிச்ைச	வாழ் தந்த	பிற ைடய	ஆட்சியில்



அச்ச ற்	றி ப்ேபான்	ஆரியன்	அல்லன்,

ன் லால்	யாக்ைகையப்	ேபாற்றிேய	தாய்நாட்

அன்பிலா	தி ப்ேபான்	ஆரியன்	அல்லன்.

மாட் தீர்	மிேலச்சர்	மனப்ப 	ஆ ம்

ஆட்சியில்	அடங் ேவான்	ஆரியன்	அல்லன்

ஆரியத்	தன்ைம	அற்றி ம்	சிறியர்		

யாரிவர்	ஊர்அவர்	யாண்ேட ம்	ஒழிக!3

என் 	சிவாஜி,	தன்	பைடவீரர்க க் 	இ லாமியரின்	ெகா ைமையக்	 றியதாக,
பாரதி	எ த்தியம் கிறார்.	இங் ,	 ‘அன்பிலாதி ப்ேபான்	ஆரியன்	அல்லன்’	என்
சிவாஜி	 றியதாகப்	 பாரதி	 கிறார்.	 ஆனால்	 உண்ைமயிேலேய	 ஆரியர்கள்
அன் ைடயவர்களாக	 இ ந்தால்	 சிவாஜிக் 	 ஏன்	 ட்ட	 ன்வரவில்ைல?
அவர்	 த்திரன்	 என்பதால்தாேன!	 சிவாஜி	 ‘ேபான்சேல’	 என்ற	 த்திர	 சாதியில்
பிறந்ததால்,	 ஆரியப்	 பார்ப்பனர்கள்	 சிவாஜி	 ட் க்	 ெகாள்ளப்	 ெப ம்
தைடயாயி ந்தனர்.	 பிற 	 சிவாஜியிடம்	 ெப ம்	 ெதாைகயாகப்	 பண ம்
ெசல்வ ம்	 ெபற் க்	 ெகாண்டபின்	 சிவாஜி	 ட் க்	 ெகாள்ள	 ஒப் தல்
தந்தனர்.4	 	அப்ப 	இ க் ம்ேபா 	ஆரியர்கள்	அன் ைடயவர்கள்	என் 	சிவாஜி
எப்ப க்	 றியி ப்பார்?

“ஆரிய	 மியில்

நாரிய ம்	நர

ரிய ம்	ெசா ம்

வீரிய	வாசகம்	வந்ேத	மாதரம்”

என் 	 1907	 இல்,	 ேதசமித்திரனில்	 இவர்	 எ திய	 “வந்ேதமாதரம்”	 பாடலில்



கிறார்.

இங் 	இந்தியாைவ	‘ஆரிய	 மி’	என்கிறார்.

“அன்ெறா 	பாரதம்	ஆக்க	வந்ேதாேன

ஆரியர்	வாழ்விைன	ஆதரிப்ேபாேன

ெவற்றி	த ந் ைண	நின்ன ள்	அன்ேறா?

....											....							.....							....	....	.

ஆரிய	நீ ம்	நின்அற	மறந்தாேயா?

ெவஞ்ெசயல்	அரக்கைர	விரட் ேவாேன

வீரசிகாமணி,	ஆரியர்	ேகாேன”	5																																							(இந்தியா,1908)

என் 	 பாரதியார்	 “ஸ்ரீ	 கி ஷ்ண	 ஸ்ேதாத்திரம்”	 என் ம்	 பாடலில்	 கின்றார்,
இங் 	யாதவ	 லத்தில்	பிறந்த	 த்திரக்	கட ைள	ஆரியர்	ேகான்	என்கிறார்.

பாரதியார்	 தமிழ்,	 தமிழ்நாட் ன்	 சிறப்ைபச்	 “ெசந்தமிழ்	 நா ”,	 “தமிழ்”ஆகிய
தைலப் களில்

“ெசந்தமிழ்	நாெட ம்	ேபாதினிேல	-	இன்பத்

ேதன்வந் 	பா 	காதினிேல

.....					......							.....

ேவதம்	நிைறந்த	தமிழ்நா 	-	உயர்

வீரம்	ெசறிந்த	தமிழ்நா ”

“யாமறிந்த	ெமாழிகளிேல	தமிழ்ெமாழிேபால்



இனிதாவ	ெதங் ங்	காேணாம்”	6

என் 	 தமிழ்	 நாட்ைட ம்	 தமிழ்	 ெமாழிைய ம்	 கழ்ந் 	 பா ள்ளார்.
இப்பாடல்கைள	 இயல்பான	 தன் ணர்ச்சி டன்	 பாரதி	 பாடவில்ைல	 என்பதற் ச்
சான் கள்	உள்ளன.

1915	 இல்	 ேதசமித்திரனில்	 ‘தமிழ்,	 தமிழ்நா ’	 தலியவற்றின்	 சிறப்ைபக்
றித் ,	 எ ம்	 சிறந்த	 கவிைதக் 	 ம ைரத்	 தமிழ்ச்	 சங்கம்	 சார்பில்

பரிசளிக்கப்ப ம்	என் 	விளம்பரப்ப த்தப்பட்ட .

இைதப்	 பாரதியார்	 பார்த் ம்	 பார்க்காத ேபால்	 விட் விட்டார்.	 ஆனால்	 இைதப்
பார்த்த	 பாரதியின்	 ைவ	 நண்பரான	வாத்தியார்	 ப்பிரமணி	அய்ய ம்	 மற் ம்
சில	 நண்பர்க ம்	 விளம்பரத்ைதக்	 றி,	 கவிைத	 எ ம்ப 	 ேவண் னர்.’
அவர்களின்	 கட்டாயத்தின்	 ேபரிேலேய	 இப்பாடல்கைளப்	 பாரதியார்	 எ தியதாக
பாரதியின்	நண்பர்	எஸ்.ஜி.	இராமா ஜ 	நா 	 றி ள்ளார்.	7

இேத	க த்ைதப்	பாரதிதாசன்	அவர்க ம்	 றி ள்ளார்.

“தமிழ்நாட்ைடப்	பற்றித்	தமிழ்ப்	பாக்கள்	தந்தால்

அைமவான	பாட் க்	களிப்ேபாம்	பரிெசன்

சான்ற	ம ைரத்	தமிழ்ச்	சங்கத்தார்	உைரத்தார்

ேதன்ேபாற்	கவிெயான் 	ெசப் கநீர்	என் பல

நண்பர்	வந் பாரதியாைர	நலமாகக்	ேகட்டார்

....							......									.....

ெசந்தமிழ்	நாெட ம்	ேபாதினிேல	யின்பத்

ேதன்வந் 	பா 	காதினிேல	என்ெற தித்



தமிழ்நாட்ைட	அப்ப ேய	ெநஞ்சால்	எ தி	 த்தார்.”	8

என,	 ரட்சிக்	 கவிஞர்	 பாரதிதாசன்	 கிறார்.	 இவ்வாறாகப்	 பாரதி
நண்பர்க ைடய	 ேவண் தலா ம்,	கட்டாயத்தா ம்தான்,	 “ெசந்தமிழ்	 நாெட ம்
ேபாதினிேல”என்ற	 பாடைல ம்,	 “யாமறிந்த	 ெமாழிகளிேல”	 என்ற	 பாடைல ம்
எ தினார்,	இந்தப்	பாடல்க க்காக	அவ க் 	ம ைரத்	தமிழ்ச்	சங்கம்	 	பரிசாக
.100	அளித்த .	9

பாரதியார்	 பரி ப்	 ேபாட் க்காக	 ேமேல	 கண்ட	 பாடைல	 எ ம்ேபா 	 மட் ம்
தமிைழ ம்	 தமிழ்நாட்ைட ம்	 மிக ம்	 உயர்வாக	 எ கிறார்.	 ஆனால்	 அேத
ஆண் ல்	தனிப்பட்ட	 ைறயில்	“ ேதச	கீதங்கள்”	என் ம்	தைலப்பில்	தமிழ்த்தாய்

வதாக

“ஆதிசிவன்	ெபற் விட்டான்	-	என்ைன

ஆரிய	ைமந்தன்	அகத்தியன்	என்ேறார்

ேவதியன்	கண் 	மகிழ்ந் 	-	நிைற

ேம ம்	இலக்கணம்	ெசய் 	ெகா த்தான்.

ன் 	 லத்தமிழ்	மன்னர்	-	என்ைன

ண்ட	நல்அன்ெபா 	நித்தம்	வளர்த்தார்;

ஆன்ற	ெமாழிகளி ள்ேள	-	உயர்

ஆரியத்திற் 	நிகெரன	வாழ்ந்ேதன்.”	10

என் 	 பாரதி	 கிறார்.	 இங் த்	 தமி க் 	 இலக்கணம்	 இல்லாதி ந்த
ேபால ம்,	 ஆரியப்	 பார்ப்பனர்கள்தான்	 இலக்கணம்	 வ த் க்	 ெகா த்த
ேபால ம்	 பாரதி	 வ 	 ேவ க்ைகயாக	 உள்ள .	 ேம ம்	 அவர்	 ஆரியம்தான்
உயர்ந்த	 ெமாழி	 என் ம்	 கின்றார்.	 தமிழ்த்தாய்	 பற்றி	 எ த	 வந்த
பாரதியா க் த்	 தமிழ்	 ெமாழி	 உயர்ந்த	 ெமாழி	 என	 எ த	 மனம்	 வரவில்ைல



ேபா ம்!

பாரதியார்	 எ திய	 கவிைதகைள	 நி 	 ெசஞ் ரி	 த்தக	 நி வனம்,	 கால
வரிைசப்ப யாகத்	 ெதா த் 	 700	 பக்கங்கள்	 ெவளியிட் ள்ள .	இதில்	 தமிழ்,
தமிழ்நா 	 ஆகியவற்ைறப்	 பற்றி	 11	 பக்கங்கள்	 மட் ேம	 உள்ளன.11	 இந்தப்
பதிேனா 	பக்கங்களி ம்	 டத்	தமிைழ,	தமிழ்	நாட்ைட	உயர்த்திச்	ெசால்ல	மனம்
வராமல்	ஆரியத்ைதேய	உயர்த்திக்	 கிறார்	பாரதியார்.

பாரதியார்	 தமிைழத்	 தாய்ெமாழியாகக்	 ெகாண் ந்த	 ேபாதி ம்	 தன் ைடய
தாைதயர்களின்	 ெமாழியாகிய	 ஆரிய	 ெமாழியான	 சமஸ்கி தத்ைத	 உயர்ந்த

ெமாழி	என்பேதா 	அைதத்	ெதய்வ	ெமாழியாக ம்	 கிறார்.

“நம்	 ன்ேனார்கள்	அவர்கைளப்	 பின்பற்றி	நா ங்	 டப்	 ண்ணிய	 பாைஷயாகக்
ெகாண்டா 	வ ம்	ஸம்ஸ்கி த	 பாைஷ	 	 மிக ம்	அற் தமான .அைதத்	 ெதய்வ
பாைஷெயன் 	 ெசால்வ 	 விைளயாட்டன் .	 மற்ற	 ஸாதாரண	 பாைஷ
கைளெயல்லாம்	மனித	பாைஷெயன் 	ெசால் ேவாமானால்,	இைவ	அைனத்தி ம்
சிறப் ைடய	பாைஷக் த்	தனிப்ெபயர்	ஒன் 	ேவண் மல்லவா.	அதன்	ெபா ட்ேட
அைதத்	ெதய்வ	பாைஷ		என்கிேறாம்,”	12

இந்தியாவி ள்ள	 ெமாழிகள்	 யா ம்	 சம கி த	 ெமாழிேயா 	 கலந்த	 பிறேக
ேமன்ைம	 ெபற்றதாகப்	 பாரதி	 க கிறார்.	 தமி க் 	 ைறயான	 இலக்கணம்
இல்லாதி ந்ததாக ம்,	 ஆரியர்கள்	 இலக்கணம்	 வ த்ததாக ம்	 பாரதி

வதாவ :

“தமிழ்	 பாைஷக்ேகா,	இலக்கணம்	 தல்	 தலாக	அகஸ்தியரா ம்,	அவ ைடய
சிஷ்யராகிய	 திரண மாக்கி	 (ெதால்காப்பியர்)	 என்ற	 ஆரிய	 னிவரா ேம
சைமத் க்	ெகா க்கப்பட்டெதன்ப ம்	ெமய்ேய.	அதனின் ம்	தமிழ்	இலக்கணம்
ெப ம்பா ம்	 சமஸ்கி த	 இலக்கணத்ைத	 அ சரித்ேத
சைமக்கப்பட் க்கிறெதன்ப ம்	ெமய்ேய”13	என்கிறார்	பாரதியார்.

இந்தியாவி ள்ள	 அைனத் ச்	 ெசல்வங்கைள ம்	 ‘ஆரிய	 ஸம்பத் ’	 என்கிறார்
பாரதியார்.	 “நம 	 ேவதம்,	நம 	சாஸ்திரம்,	நம 	ஜனக்கட் ,	நம 	 பாைஷகள்,



நம 	 கவிைத,	 நம 	 சிற்பம்,	 நம 	 ஸங்கீதம்,	 நம 	 நாட் யம்,	 நம
ெதாழில் ைறகள்,	 நம 	 ேகா ரங்கள்,	 நம 	 மண்டபங்கள்,	 நம 	 ைசகள்
இைவ	 அைனத் க் ம்	 ெபா ப்ெபயர்	 ஆரிய	 ஸம்பத் .	 காளிதாசன்	 ெசய்த
சா ந்தல	 நாடகம்,	 ஹிந்தி	 பாைஷயிேலேய	 ளஸிதாசர்	 ெசய்தி க் ம்
ராமாயணம்,	கம்பராமாயணம்,	சிலப்பதிகாரம்,	தி க் றள்,	ஆண்டாள்	தி ெமாழி
-	 இைவயைனத் க் ம்	 ெபா ப்	 ெபயராவ 	 ஆர்ய	 ஸம்பத் .	 தஞ்சா ர்க்
ேகாயில்,	 தி மைல	 நாயக்கர்	 மஹால்,	 தியாைகயர்	 கீர்த்தனங்கள்,
எல்ேலாராவி ள்ள	 ைகக்ேகாயில்,	 ஆக்ராவி ள்ள	 தாஜ்	 மஹால்,	 சரப
சாஸ்திரியின்	 ல்லாங் ழல்	 -	 இைவ	 அைனத் க் ம்	 ெபா ப்	 ெபயர்	 ஆர்ய
ஸம்பத் .“14

இதில்	 தி க் றள்,	 சிலப்பதிகாரம்,	 ஆண்டாள்	 தி ெமாழி,	 தலிய	 தமிழ்
இலக்கியங்கைள	 ஆரியச்	 ெசல்வம்	 என்கிறார்	 பாரதி.	 ேம ம்	 ெபௗத்தர்களின்
எல்ேலாரா	 ஓவியங்கள்,	 தஞ்ைச	 மராட் யர்களின்	 தஞ்ைச	 மகால்,	 சாஜகானின்
தாஜ்மகால்	 தலியவற்ைற ம்	 ‘ஆரியச்	 ெசல்வம்’	 என்கிறார்.	 மற்றவர்களின்
உைழப்பில்	 விைளந்த	 கைல,	 இலக்கியம்	 தலியவற்ைற	 ஆரியச்	 ெசல்வமாகப்
பாரதி	 உரிைம	 ெகாண்டா வ 	 அவரின்	 அள 	 கடந்த	 ஆரிய	 ெவறிையக்
காட் வதாகேவ	அைமகின்ற .

‘உலகில்	 உள்ள	 எல்லா	 நாகரிகங்க க் ம்	 லமாக	 இ ப்ப 	ஆரிய	 நாகரிகேம’
என்கிறார்	பாரதியார்.

“ஐேராப்பாவி ம்,	 ஆசியாவி ம்,	 பிற	 இடங்களி ம்	 காணப்ப ம்
நாகரிகங்க க்ெகல்லாம்	 ந்திய ம்	 ெப ம்பான்ைம	 லாதார மாக	 நிற்ப
ஆரிய	 நாகரிகம்.	 அதாவ 	 பைழய	 சமஸ்கி த	 ல்களிேல	 சித்தரிக்கப்பட்
விளங் வ .	 இந்த	 ஆரிய	 நாகரிகத் க் ச்	 சமமான	 பழைம	 ெகாண்ட
தமிழ ைடய	 நாகரிகம்	 என் 	 க வதற் ப்	 பல	 விதமான
சாஷ்யங்களி க்கின்றன”	 15	 என்கிறார்	 பாரதியார்.	 ஆகேவ	 தமிழர்	 நாகரிகம்
ஆரியத்ைத	 விட	 உயர்ந்த	 நாகரிகம்	 என் 	 வதற் 	 இவ க் 	 மனம்
வரவில்ைல.



தமிழர்	நாகரிகம்,	ஆரிய	நாகரிகத்திற் ம்	பல்லாயிரம்	ஆண் க க் 	 ந்திய
என்ப 	வரலாற் 	அறிஞர்களின்	க த்தா ம்.

கால் ெவல்	அவர்களின்	ஆய் 	 லான	 ‘திராவிட	ெமாழிகளின்	ஒப்பிலக்கணம்’
என் ம்	 லின்	 தல்	 பதிப் 	 1856ஆம்	 ஆண் ேலேய	 ெவளிவந்த .	 அதன்
இரண்டாம்	பதிப் ம்	பாரதியின்	காலத்திேலேய	1915ஆம்	ஆண் ல்	ெவளிவந்த .
பாரதி	கால் ெவல்	அவர்களின்	 ைலப்	 பற்றி	எங் ேம	 றிப்பிடவில்ைல	என்ப
றிப்பிடத்தக்க .	 பாரதி	 ேபான்ற	 சமஸ்கி தப்	 பற் க்	 ெகாண்ட	 பார்ப்பனப்

பண் தர்கைளக்	 றித் 	கால் ெவல்	 வைதப்	பார்ப்ேபாம்.

‘சம கி தத்	 ைண	 ேவண்டாத்	 திராவிடத்	 தனித்தன்ைம’	 என்ற	 தைலப்பில்
கால் ெவல்	 கிறார்:

“திராவிட	 ெமாழிகள்	 வடஇந்திய	 ெமாழிகளிலி ந் 	 பற்பல	 இயல் களில்
ேவ ப கின்றன.	 அவ்வாறி ந் ம்	 அத்திராவிட	 ெமாழிகள்,	 வடஇந்திய
ெமாழிகைளப்	 ேபாலேவ,	 சம கி தத்	 திலி ந் 	 பிறந்தைவயாகச்	 சம கி தப்
பண் தர்களால்	க தப்பட்டன.	தாங்கள்	அறிந்த	எப்ெபா க் ம்	பார்ப்பன	 லம்
கற்பிக் ம்	இயல்பினர்	அப்பண் தர்கள்.”16

1915இல்	 ைலத்	 திங்களில்	 ‘ஞானபா ’	 என் ம்	 இதழில்	 பாரதியார்	 தமிழில்
எ த் க்	 ைற	என் ம்	தைலப்பில்	 “சமஸ்கி தத்தில்	க,	ச,	ட,	த,	ப,	ற	ேபான்ற
வல்லின	 எ த் க க் 	 வர்க்க	 -	 எ த் கள்	 இ ப்ப ேபால்,	 தமிழில்	 வர்க்க
எ த் கள்	இல்லாததால்,	தமிழில்	எ த் க்	 ைற ள்ள ”17	என்கிறார்.

ஒ 	 ெமாழியி ள்ள	 ஒலிகள்,	 அதற் ண்டான	 றியீ கள்	 மற்ற	 ெமாழியில்
இல்லாதி ந்தால்,	 அ 	 அம்ெமாழியின்	 ைறபா 	ஆகா .	 ஏெனனில்,	 ஒலிப் ,
ஒலிக் றியீ 	 என்பைவ	அம்ெமாழிக்ேக	 உரிய	இயற்ைகயான	இயல் கள்	ஆ ம்.
ஆகேவ	 சம கி த	 வர்க்க	 எ த் கள்	 தமிழில்	 இல்ைல	 என் 	 பாரதியார்
ைறப்பட் க்	ெகாள்வ 	ஏற் ைடய 	ஆகா .

பாரதியின்	இக் ற்ைற	அறிஞர்	வ.உ.சி.	அவர்கள்	 1915	 ெசப்டம்பர்த்	 திங்களில்
அேத	 ‘ஞானபா ’	ஏட் ல்	க ைமயாக	ம த் க்	 றி ள்ளார்.	“தமிழில்	எ த் க்



ைற	 என் 	 ெசால் பவர்கள்	 ெப ம்பா ம்	 சம கி தச்	 சார் ைடயவராக ம்
தமிழ்	 இலக்கண	 இலக்கியங்கைளப்	 ப க்காதவர்களாகேவ	 இ க்கின்றனர்.
அவர்கள்	 தமி க் 	 இலக்கணம்	 ம்	 ெதால்காப்பியம்	 என் ம்	 உன்னத
ைல ம்,	அதற் ப்	பின்	எ ந்த	சிலப்பதிகாரம்,	மணிேமகைல,	சீவக	சிந்தாமணி,

தி க் றள்	 தலிய	 இலக்கிய	 ல்கைள ம்	 கட்டாயம்	 ப க்க	 ேவண் ம்”
என்கிறார்.18

தமிழில்	எ த் ப்	பற்றாக் ைற	என்பைதக்	காரணம்	காட் ,	அைதேய	வாய்ப்பாகக்
க தி,	ேவண் ெமன்ேற	தமிழில்	வடெமாழிச்	ெசாற்கைள	அள க் 	அதிகமாகக்
கலந் 	எ த	ஆரம்பித்தார்	பாரதியார்.	இைத	அவ ைடய	பிற்கால	எ த் களில்
காணலாம்.

“மயிலாப் ர்,	 தி வல்லிக்ேகணி,	 பங்க ர்,	 தி ச்சினாப்	 பள்ளி,	 தஞ்சா ர்,
ச்ேசரி,	 ம்பேகாணம்	 இத்யாதி	 ேஷத்ரங்களில்	 வஸிக் ம்	 இங்கிலிஷ்

பிராமணர்க க் ள்ேள	ஸந்தியா	வந்தனம்	எவ்வள 	ெசாற்பம்?	தீர்த்தபானம்	 ட
நடக்கத்தான்	 ெசய்கிற .	 ராமராமா?	 இந்த	 ரிஷிகெளல்லா ம்	 என்ன
பிராயச்சித்தம்	 பண் கிறார்கள்?	 என்	 மாப்பிள்ைள	 ரங் னில்	 நித்ய
கர்மா ஷ்டங்கள்	 தவறாமல்	 நடத்தி	 வ கிறாெனன் 	 ேகள்வி.	 அவன்	 வந்தால்
ஜாதிப்ரஷ்டன்	தாேன?	 ப்ராயச்சித்தம்	பண்ணினால்	 ட	நான்	ேசர்த் க்	ெகாள்ள
மாட்ேடன்.”19

இ 	 1917	 ன்	 21இல்	 ேதசிமித்திரன்	 ஏட் ல்	 ‘ப்ராயச்	 சித்தம்’	 என் ம்
தைலப்பில்	 பாரதியார்	 எ திய	கைதயின்	ஒ 	 ப தி.	 (பாரதியார்	தன்	ெபயைரக்
ட	ஸி.	ஸுப்பிரமணிய	பாரதி	என்ேற	எ தி	உள்ளார்.)

இ 	 றித் 	ஆய்வாளர்	க.	ைகலாசபதி	 வதாவ :

“1949இல்	 ஓமந் ரார்	 அர 	 பாரதி	 ல்களின்	 பதிப் 	 உரிைமைய	 வாங்கிய .
1950	இல்	அர 	பாரதி	 ல்கள்	பதிப் க்	 	ஒன்ைற	உ வாக்கிய .	அக் வில்
இ ந்த	 ரா.பி.	 ேச ப்பிள்ைள,	 .	 வரதராசனார்	 ேபான்ேறார்	 பாரதியின்
கவிைதகளில்	 லப்ப யில்	 இ ந்த	 கிரந்த	 எ த் கைள	 ைமயாக



நீக்கிவிட்டதாக ம்,	 1909	இல்	ெவளிவந்த	ஜன்ம மியில்	ஸமர்ப்பணம்	 க ைர
ஆகியவற்றின்	 கீழ்	ஸி.ஸுப்பிரமணிய	 பாரதி	 என்ேற	ைகெயாப்பமிட் ள்ளார்”	 20
என் ம்	ஆய்வாளர்	க.	ைகலாசபதி	 றி ள்ளார்.

பாரதியா க் த்	 தமிழ்	 இலக்கணத்தில்	 ஈ பா 	 இல்ைல	 என்பைதப்	 பற்றி
அவ ைடய	நண்பர்	வ.ரா.	 றிப்பி வதாவ :

“தமிழ்ப்	 பண் தர்	 பதவிக் ப்	 பாரதியாரிடமி ந்த	 இலட்சணங்கள்
விேநாதமானைவ.	 எட்டய ர	 சமஸ்தான	 வித்வான்கள்	 அளித்த	 பாரதி	 என்ற
பட்டெமான்ேற	 தல்தரமான	 இலட்சணம்	 என்ேற	 எண் கிேறன்.	 தமிழ்ப்
பண் தர்கள்	 நன் ல்	 (இலக்கண)	 த்திரங்கைளத்	 தைலகீழாய்ச்	 ெசால்ல

ேம,	 அந்தச்	 சாமர்த்தியம்	 பாரதியா க் க்	 ெகாஞ்சங் டக்	 கிைடயா .
நன் ைல	அவர்	பார்த்தி ப்பார்	என் 	நிச்சயமாய்ச்	ெசால்லலாம்.	அைதப்	ப த்
ெநட் ப்	பண்ணியி ப்பாரா	என்ப 	சந்ேதகம்தான்.

ேதான்றல்,	திரிதல்,	ெக தல்	விகாரம்

ன் ம்	ெமாழி	 விடத் 	மா ம்

இந்தச்	 த்திரத்ைதப்	 பாரதியார்	 எப்ப ெயல்லாேமா	 ேகலி	 ெசய்வார்.	 நன் ல்
தற்ேபா 	 இ க்கிற	 நிைலயில்	 பாரதியா க் த்	 ளிக் டப்	 பி த்தம்
இ ந்ததில்ைல.	நன் லிேல	இவ்வள 	ெவ ப் க்	ெகாண்ட	பாரதியார்	எவ்வா
தமிழ்ப்	 பண் தர்	 உத்ேயாகம்	 பார்த்தார்	 என்ப 	 றித் 	 ஆச்சரியப்பட
ேவண் யி க்கிற .”	21

	

ஒ ைற	 எட்டய ரம்	 பள்ளியில்	 மாைல	 ேநரத்தில்	 தி க் றைளப்	 பற்றிப்	 ேபச
பாரதியாைர	 அைழத்தி ந்தனர்.	 பாரதியா ம்	 ஒப் க்	 ெகாண் 	 ேபசவந்தார்.
அங் 	 ‘உலகத் 	நாயகிேய	எங்கள்	 த் மாரி’	என் 	மாரிையப்	பற்றிேய	இ ப
நிமிடங்கள்	 ைகையக்	 காைல	 ஆட் ப்	 பா க்ெகாண் 	 இ ந்தார்.	 தைலைம
வகித்தவர்	 தி க் றைளக்	 றித் ப்	 ேப ம்ப 	 றினார்.	 “நான்	 றள்	 ப த்



ெவ 	 காலம்	 ஆகிவிட்ட .	 அ 	 ெவ 	 நல்ல	 ல்.	 இரண்ெடா 	 அ
நிைனப்பி க்கிற .	ெபா ளில்லார்க் 	இவ் லகம்	இல்ைலயாம்.	ஆகா	எவ்வள
உண்ைம”22	என் 	 றி	விட் 	 ட்டம்	 ந் 	விட்டதாகப்	 பாரதிேய	அறிவித்
விட் 	ெவளிேயறி	விட்டார்	என் 	 த்தானந்த	பாரதி	 றி ள்ளார்.

இேத	 காலக்கட்டத்தில்	 தி க் றைளப்	 பற்றி	 வ.உ.சி.	 என்ன	 க த்
ெகாண் ந்தார்	என்பைத ம்	நாம்	ெதரிந் 	ெகாள்ளல்	நலம்.

“தமிழர்கெளல்ேலா ம்	வள் வர்	 றைள	உைர டன்	அறிந் 	பாராயணம்	ெசய்தல்
ேவண் ம்.	1330	 றைள ம்	ெபா டன்	உணர்ந்தில்லாத	தமிழர்	 ற் ந்	 றந்த
னிவேரயாயி ம்,	 என்ைனப்	 ெபற்ற	 தந்ைதேயயாயி ம்,	 யான்	 ெபற்ற

மக்கேளயாயி ம்	யான்	அவைரப்	 ர்த்தியாக	மதிப்ப மில்ைல.	ேநசிப்ப மில்ைல.”
23		ேகாய த் ர்	சிைறயில்	வ..உ..சி.	தம்ைமச்	சந்தித்த	பரலி

.		ெநல்ைலயப்பரிடம்					இவ்வா 	 றி ள்ளார்.			இவ ைடய		தமிழ்ப்		பற் தான்
	என்ேன!

இந்தியாவின்	 ெபா ெமாழியாக	 இந்திதான்	 வரேவண் ம்	 என் 	 தன் தலில்
ெசான்னவர்	 பாரதிேய!	 1906இேலேய	 இக்க த்ைத	 இவர்	 வலி த்தி ள்ளார்.
15.12.1906	 இந்தியா	 வார	 ஏட் ல்	 ‘இந்தி	 பாைஷப்	 பக்கம்’	 என் ம்	 தைலப்பில்
இவர்	 வதாவ :	 “தமிழர்களாகிய	நாம்	ஹிந்தி	 பாைஷயிேல	 பயிற்சி	ெப தல்
மிக ம்	அவசியமா ம்.	தமிழ்ப்	பாைஷேய	நமக் ப்	பிரதானமாய்	இ க்க	ஹிந்திப்
பாைஷைய	 அப்பியஸிக்க	 என்ன	 அவசியம்	 இ க்கிற 	 என் 	 (என்பைத?)
ெசால் கின்ேறாம்.	 இந்தியா	 பலவித	 பிரி க ைடயதாய்	 இ ந்த	 ேபாதி ம்
உண்ைமயிேல	 ஒன்றாய்	 இ ப்பதற்கிணங்க	 அதி ள்ள	 ெவவ்ேவ 	 நா களிேல
ெவவ்ேவ 	 பாைஷகளி ந்த	 ேபாதி ம்	 ைமக் ம்	 ஒ 	 ெபா 	 பாைஷ
ேவண் ம்.	 தமிழர்கள்	 தமி ம்,	 ஹிந்தி ம்	 ெத ங்கர்	 ெத ங் ம்	 ஹிந்தி ம்,
ெபங்காளத்தார்	 ெபங்காளி ம்	 இந்தி ம்	 என	 இவ்வாேற	 எல்லா	 வ ப்பின ம்
அறிந்தி ப்பார்களானால்	 நமக் ப்	 ெபா ப்பாைஷ	 ஒன்றி க் ம்.	 தமிழர்,
ெத ங்கர்	 தலானவர்கள்	 டச்	 சிறி 	 பிரயாைசயின்	 ேபரில்	 ஹிந்திையக்
கற் க்	ெகாள்ளலாம்.”	24



இ 	 அன்ைறய	 காங்கிரசின்	 ெகாள்ைக.	 திலகரின்	 ேபச்ைசக்	 ேகட்ேட	 பாரதி
இவ்வா 	எ தி ள்ளார்.	இந்திையப்	ெபா ெமாழி	என் 	1906	இல்	 றிய	பாரதி,
1920	 இல்	 தன் ைடய	 க த்ைத	 	 மாற்றிக்	 ெகாண் ,	 சம கி தம்தான்
இந்தியா க் ம்	ெபா 	ெமாழியாக	ேவண் ம்	என் 	 கிறார்.	 ேதசமித்திரன்
(11.1.1920)	 இதழில்	 ‘ஒளிர்மணிக்	 ேகாைவ’	 என் ம்	 தைலப்பில்	 பாரதி

வதாவ :

“இந்தியா க் ப்	 ெபா 	 பாைஷயாக	 ஹிந்திைய	 வழங்கலா	 ெமன் 	 ஸ்ரீமான்
காந்தி	 தலிய	 பல	ெபரிேயார்கள்	அபிப்ராயப்	 ப கிறார்கள்.	ஆனால்	 பாரத	 ேதச
பக்த	சிேரா	 ரத்தினெமன் 	 றத்தக்க	 ஸ்ரீமான்	அரவிந்த	ேகாஷ்	 தலிய	ேவ
பலர்	ஸம்ஸ்க் த	பாைஷேய	இந்தியா க் ப்	ெபா 	பாைஷெயன் ம்,	நாம்	அைதப்
திதாக	அங்ஙனம்	 சைமக்க	 ேவண் யதில்ைலெயன் ம்,	 ஏற்கனேவ	ஆதிகாலந்
ெதாட் 	 அ ேவ	 ெபா பாைஷயாக	 இயல்	 ெபற் 	 வ கிற 	 என் ம்
ெசால் கிறார்கள்.	...	...	...

ஸம்ஸ்கி த	பாைஷயில்	ப த் த்	ேதர்ச்சி	ெப தல்	க னமானதால்	அைதத்	ேதச
ைமக் ம்	 ெபா ப்	 பாைஷயாகச்	 ெசய்தல்	 ெசௗகரியப்படாெதன் 	 சிலர்

ெசால் கிறார்கள்.	 பைழய	வழிப்ப 	 ப ப்பதானால்	இவர்கள்	ெசால்வ 	ஒ வா
ெமய்	 எனலாம்.	 ஆனால்	 இக்காலத்தில்	 அந்நிைலைம	 கடந் 	 ெசன் 	 விட்ட .
இப்ேபா 	 பண்டாரகர்	 என் ம்	 பம்பாய்ப்	 பண் தர்	 உபாயத்தியாயர்	 இல்லாமேல
ஸம்ஸ்க் த	 பாைஷைய	ஏெழட் 	மாசங்களில்	கற் க்	ெகாள் ம்ப யான	ஆரம்ப
ல்கள்	எ தியி க்கிறார்.	இவற் ள்	 தல்	 ஸ்தகம்	ஏற்கனேவ	தமிழில்	ெமாழி

ெபயர்க்கப்பட் க்கிற .	 அவ்வழிைய	 இன் ம்	 லபமாய்ச்	 ெசய்யலாம்.	 பஞ்ச
தந்திரத்ைத	அர்த்தத் டன்	 ன் 	 ைற	உ ப்ேபாட்டால்	எவ ம்	தட	தடெவன்
தட் ல்லாமல்	 ஸம்ஸ்க் தம்	 ேபசக் ய	 திறைம	 ெபற் 	 வி வான்“25	 எனப்
பாரதியார்	 விளக்கம்	 தந் 	 	 சம கி தம்	 ெபா 	 ெமாழியாக	 ேவண் ம்	 என்

கிறார்.

பாரதியார்	 சம கி தத்தின்	 மீ 	 ெகாண்ட	 ெவறியினால்	 சப்பானில்	 சம கி தம்
எப்ெபா 	எவ்வாெறல்லாம்	பரவிய 	என்பைதத்	தன் ைடய	 ‘ப ந் ப்	பார்ைவ’
என் ம்	கட் ைரயில்	ஆய் 	ெசய் 	எ தி ள்ளார்.	26	உலகில்	 ேமரியா,	சப்பான்,



ெகாரியா,	அங்ேகரி,	ஆஸ்திேரலியா	 ேபான்ற	 பல	 நா களின்	 ெமாழிகளில்	 தமிழ்
ெமாழிக்	 கள்	ஏராளமாகக்	கலந் ள்ளன.	எங்ெகல்லாம்	தமிழ்	பரவியி க்கிற
என்பைதப்	 பற்றிக்	 கவைலப்படாமல்,	 சம கி தம்	 எங்ெகல்லாம்	 பரவி ள்ள
என்பைத	 ஆய் ெசய்கிறார்.	 அறிஞர்	 ைனவர்	 ெபாற்ேகா	 அவர்கள்	 தமிழ்
ெமாழி ம்	 சப்பான்	 ெமாழி ம்	 மர 	 ரீதியாகேவ	 உற ள்ளைவ	 என்பைதத்	 தம்
ஆய்வின்27	 லம்	நி வி ள்ளார்	என்ப 	இங் க்	 றிப்பிடத்தக்கதா ம்.

இ கா ம்	 நாம்	 அறிந்தவற்றில்	 பாரதியி ைடய	 கவிைதகள்,	 கட் ைரகள்,
கைதகள்	 தலானைவ	 ஆரிய	 ெமாழி,	 ஆரிய	 நாகரிகம்,	 ஆரியப்	 பண்பா
ேபான்றவற்ைற	உயர்த்திப்	ேப வதாகேவ	உள்ளன.	இவ ைடய	தாய்ெமாழி	தமிழாக
இ ந்தா ம்,	அைதப்	 பற்றி	 உயர்த்திப்	 ேபசாமல்	ஆரிய	ெமாழிேய	 சிறந்த	ெமாழி,
அம்ெமாழிேய	 இந்தியாவின்	 ெபா 	 ெமாழியாக	 ேவண் ம்	 என்
வலி த் கிறார்.	 ஆகேவ	 ‘பாரதியின்	 உயிர்	 ச் 	 தமிழல்ல,	 ஆரியேம’	 என
இவ்வாய்வின்	 லம்	காண்கிேறாம்.
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	 	 பாரதியார்	 ‘ ேதசமித்திரன்’	 இதழில்	 ெமாழி	 ெபயர்ப்பாளராகச்	 ேசர்ந்தபின்,
அவ்விதழின்	 ஆசிரியர்	 ஜி.	 ப்ரமணிய	 அய்யரின்	 ெதாடர்பால்	 அவ க்
வி தைல ணர் 	ஏற்பட்ட .	இதன்	பின்னர்	1905இல்	காசியில்	நடந்த	காங்கிர
மாநாட் ற் 	 இவர்	 ெசன் 	 வந்தார்.	 வ ம்	 வழியில்	 கல்கத்தாவில்
விேவகானந்தரின்	உதவியாளர்	நிேவதிதா	ேதவிையச்	சந்தித் ,	அவரிடம்	உபேதசம்
ெபற்றார்.

நிேவதிதா	 ேதவியின்	 அ ைர ம்,	 வங்கப்பிரிவிைனயால்	 ஏற்பட்ட	 எ ச்சி ம்
பாரதிைய	 ஒ 	 	 தீவிரவாதியாக	 மாற்றின.	 ‘ ேதசமித்திரன்’	 மிதவாதப்
ேபாக் ைடய ;	 பாரதிேயா	 தீவிரவாதியாக	 மாறிவிட்டார்.	 பாரதிக் ம்,
ேதசமித்திர க் ம்	க த் 	 ேவ பா 	 ேதான்றேவ,	 பாரதி	அதிலி ந் 	விலகி

மண்டயம்	சீனிவாசன்	 ம்பத்தார்	ெதாடங்கிய	‘இந்தியா’	வார	ஏட் ல்	1906	இல்
ஆசிரியர்	 வில்	ேசர்ந்தார்.

1906ஆம்	ஆண் 	இ திவாக்கில்	பாரதியார்	பால	பாரதச்	சங்கம்	என்ற	அைமப்ைப
ஏற்ப த்தினார்.	 இச்சங்கத்தின்	 சார்பில்	 அைறக்	 ட்டங்க ம்	 ெபா க்
ட்டங்க ம்	 நடத்தப்பட்டன.	இச்சங்கத்தின்	 சார்பில்	 பாரதி	விஜயவாடாவிற் ச்

ெசன் 	 விபின்	 சந்திரபாலைரச்	 சந்தித்தார்.	அவைரச்	 ெசன்ைனக் 	அைழத்
வந் 	1907	ேம	மாதத்தில்	தி வல்லிக்ேகணி	கடற்கைரயில்	ேபச	ைவத்தார்.1

1907	ெசப்டம்பரில்	விபின்	சந்திரபாலா	ைக 	ெசய்யப்பட்டார்.	அைதக்	கண் த் ,
இச்சங்கத்தின்	 சார்பில்	 நடத்தப்பட்ட	 ட்டத்தில்	 பாரதி	 கலந் 	 ெகாண்
உைரயாற்றினார்.	ேம ம்	இச்	சங்கத்தின்	சார்பிேலேய	1907	 ரத்	காங்கிர க் ப்
பிரதிநிதிகள்	 ேதர்ந்ெத க்கப்	 பட்டனர். ரத்	 மாநாட் ல்	 தீவிரவாதிகளின்
எண்ணிக்ைகைய	 அதிகரிக்கக்	 ைறந்தபட்சம்	 100	 பிரதிநிதிகைளயாவ
அைழத் ச்	ெசல்ல	ேவண் ம்	என் ,	வ.உ.சி. டன்	கலந் ,	ேபசி	 	ெசய்தார்.



ரத்	 மாநாட் ப்	 பிரதிநிதிகளின்	 பயணச்	 ெசலவின்	 ஒ 	 பாதிைய	 வ.உ.சி. ம்,
இன்ெனா 	பாதிைய	மண்டயம்	சீ வாச ம்	ஏற் ம்ப ச்	ெசய்தார்	பாரதி.	2

1907இல்	 ரத்தில்	 நைடெபற்ற	 காங்கிர க்	 ட்டத்தில்	 மிதவாதிக க் ம்
தீவிரவாதிக க் ம்	 க ைமயான	 ேமாதல்	 நடந்த .	 மிதவாதிகள்	 சிலர்
நாற்காலிகைளத்	 க்கி	 ேமைடயில்	 நின்ற	 திலகைர	 அ த்தனர்.	 அவைரச்
ெசன்ைனத்	ெதாண்டர்கள்	கவசம்	ேபால்	 ற்றி	நின் 	த த்தனர்.	மிதவாதிகளின்
லிக் 	 அமர்த்தப்பட் ந்த	 அ யாட்கள்	 தி ெரன் 	 ெபரிய	 கம்பிக டன்

ேமைடக் 	 வந் 	 ெசன்ைனத்	 ெதாண்டர்கைள	 ைநயப்	 ைடத்தனர்.	 இதனால்
ஆத்திர ற்ற	 தீவிரவாதிகள்	 கால்	 ெச ப்ைபக்	 கழற்றி	 	 ேமைடயில்	 நின்ற
மிதவாதத்	 தைலவர்கைள	 அ த்தனர்.	 இதனால்	 மிதவாதத்	 தைலவர்கள்
காவல் ைறைய	 வரவைழத்தனர்.	 மாநாட்ைடக்	 கைலத் 	 விட்டதாக ம்
அறிவித்தனர்.3	காங்கிர க்	கட்சியில்	 உட்கட்சிப்	 சல்	என்ப 	இவ்வா 	 1907	 -
லிேலேய	ஏற்பட்ட .

1907இல்	 ரத்	காங்கிர 	சண்ைடயில்	 ந் 	விடேவ,	 தீவிரவாதிகள்	ம நாள்
தனியாகக்	 த்	 தனிக்	 கட்சியாகச்	 ெசயல்பட	 	 ெசய்தனர்.	 ெசன்ைன
மாகாண	 திய	 கட்சியின்	 ெசயலராக	 வ.உ.சி.	 ரத்திேலேய
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டார்.	 	வ.உ.சி.யின்	 யற்சியால்	ெசன்ைனத்	தி வல்லிக்ேகணி
கங்ைக	ெகாண்டான்	மண்டபத்தில்	 ‘ெசன்ைன	ஜன	சங்கம்’	என்ற	அைமப் 	11-1-
1908	இல்	ெதாடங்கப்பட்ட .	இச்சங்கத்தின்	ேநாக்கங்களாவன:

ேதசியம்;	அன்னியப்	ெபா ள்	ம ப் 	 றித் ப்	பிரச்சாரம்	ெசய்தல்;	உடற்பயிற்சிக்
கழகங்கள்	 நடத் தல்;	 ேதசியப்	 பிரச்சாரத் க் 	 இைளஞர்கைளத்	 தயார்
ெசய்தல்	 தலியன	 ஆ ம்.	 இச்சங்கம்	 ஏற்பட்ட	 பிற தான்	 ெசன்ைன	 நகரில்
ஊர்வலங்க ம்,	ெபா க்	 ட்டங்க ம்	அதிகமாயின.	இதனால்	அரசின்	பார்ைவ
இவர்கள்	ேபரில்	வி ந்த .4	வ.உ.சி.	அவர்களின்	 யற்சியால்	1906	ஆம்	ஆண்
அக்ேடாபர்	 மாதம்	 16	ஆம்	 நாள்	 ‘ ேதசி	 ஸ் ம்	 ேநவிேகஷன்	 கம்பனி	 லிமிெடட்’
என் ம்	 ெபயரில்	 திய	 கம்ெபனி	 அைமக்கப்பட்ட .	 கம்ெபனியின்	 லதனம்
.10,00,000.	இதில்	பங் 	ஒன் க் 	 .25	வீதம்	40,000	பங் களாகச்	ேசர்க்க

ஏற்பா 	ெசய்யப்பட்ட .5



ஏட்டளவில்	 அைமந்த	 இத்திட்டத்ைதச்	 ெசயலளவில்	 நிைறேவற்ற	 ேவண்
லதனத்ைதத்	 திரட்ட	 ெப ம்	 பா பட்டவர்	 வ.உ.சி.	 அவர்கள்.	 வட	 இந்தியா

ேநாக்கிச்	ெசன்றேபா 	“மீண் ம்	தமிழகம்	தி ம்பினால்	கப்ப டன்	தி ம் ேவன்.
இல்லாவிட்டால்	அங்ேகேய	 கடலில்	 வீழ்ந் 	 மாய்ேவன்”	 என் 	 வீரசபதம்	 ெசய்
றப்பட்டார்.	 வ.உ.சி.	 அவர்கள்	 பம்பாய்	 ெசன்ற	 ேபா ,	 அவ ைடய	 மகன்
உலகநாதன்	ேநாய்வாய்ப்பட் 	இ ந்தார்.	மைனவிேயா	நிைறமாத	கர்ப்பவதி.	இந்தச்
ழலில்	வ.உ.சி.	ஊர்	தி ம்ப	ேவண் ம்	என	உறவினர்கள்	ேவண் னர்.	வ.உ.சி	ேயா

‘என்	மக்கைள	இைறவன்	பார்த் க்	ெகாள்வான்’	என் 	 றிவிட்டார்.6

வ.உ.சி.யின்	க ம்	 யற்சியின்	விைளவாக	 ‘எஸ்.எஸ்.காலிேயா,	எஸ்.எஸ்.	லாேவா’
என் ம்	 ெபயர்கள்	 ெகாண்ட	இ 	 ஸ் மர்கள்	 ெவவ்ேவ 	 ேததிகளில்	 1907	 ேம
மாதத்தில்	 த் க் க் 	வந் 	 ேசர்ந்தன.	வ.உ.சி.க் 	இ ந்த	தனிப்	ெப ஞ்
ெசல்வாக் க்	 காரணமாகத்	 த் க் 	 -	 ெகா ம் விற் 	 இைடேய	 ேதசிக்
கப்பல்	 ேபாக் வரத் 	 ெவற்றிகரமாக	 நடந்த .7	 இதனால்	 ஆங்கிேலயர்களின்
கப்பல்	 கம்பனிக் 	 	 இழப் 	 ஏற்படேவ	அவர்க க் 	 வ.உ.சி.யின்	 மீ 	ஆத்திரம்
அதிகமாயிற் .	 வ.உ.சி.,	 ப்ரமணிய	 சிவா,	 பாரதி,	 இம் வ ம்	 1906	 தல்
தமிழகத்தில்	 ேதசிய	உணர்ைவ	தீவிரமாக	வளர்த்தனர்.	இ ந்தேபாதி ம்	வ.உ.சி.
மீ 	தான்	ஆங்கிேலய க் க்	ேகாபம்	அதிகம்.

1907	 ெசப்டம்பரில்	 விபின்	 சந்திரபாலர்	 ைக 	 ெசய்யப்பட்டைத	 ன்னேர
றிப்பிட்ேடாம்.	அவ க் 	6	மாதம்	ெவ ம்	காவல்	தண்டைன	ெகா க்கப்பட்ட .

விபின்	 சந்திரபாலைரக்	 ைக 	 ெசய்தைதக்	 கண் த் 	 17-9-1907	 இல்	 ஒ
கண்டனக்	 ட்ட ம்,	28-9-1907	இல்	பாரதி	தைலைமயில்	கண்டன	ஊர்வல ம்
நைடெபற்றன.8

விபின்	 சந்திரபாலரின்	 வி தைலையக்	 ெகாண்டாட	 9-3-1908	 இல்	 காவல்
ைறயின்	 இைச டன்	 ெசன்ைனயில்	 ஊர்வல ம்	 ட்ட ம்	 நடத்தப்பட்டன.

இக் ட்டத்தின்	 வில்	பாரதி	 றியதாவ :

“நம்	 இயற்ைக	 உரிைமயில்	 க்கிடாத	 சட்டங்க க் 	 நாம்	 கட் ப்ப ேவாம்.
ஆனால்	 சட்டங்கள்	 நம்	இயற்ைக	 உரிைமயில்	 க்கி ேமயானால்	 சட்டங்கைள



மீ ேவாமாக.”9	என் 	 ழங்கினார்.

வ.உ.சி. ம்	விபின்	சந்திரபாலர்	வி தைல	நாைளத்	 த் க்	 யில்	ெகாண்டாட
ஏற்பா 	ெசய்தார்.	இைதத்	த த் 	நி த்த	மாவட்ட	ஆட்சியர்	வின்சிச்	8.3.1908
தல்	 த் க் யில்	 காமிட் 	 வ.உ.சி.,	 ப்பிரமணிய	 சிவா	 ஆகிேயாைர

11.3.1908	 அன் 	 ைக 	 ெசய்தான்.	 அதனால்	 தி ெநல்ேவலியில்	 மக்கள்
ெகாதித்ெத ந்தனர்.

வ.உ.சி.க் ப்	பின்ேஹ	என்ற	நீதிபதி		இ 	ஆ ள்	தண்டைனகள்	(40	ஆண் கள்)
விதித்தான்.	 ப்பிரமணிய	சிவாவிற் 	 10	ஆண் கள்	தண்டைன	ெகா த்தான்.
உயர்நீதிமன்றம்	 வ.உ.சி.யின்	 தண்டைனக்	 காலத்ைத	 10	 ஆண் களாகக்
ைறத்த .	ேமல்	 ைறயீட் ன்	ேபரில்	6	ஆண் களாகக்	 ைறக்கப்பட்ட .	அவர்

ெபற்ற 	 க ைமயான	 க ங்காவல்	தண்டைன	ஆ ம்.	 தலில்	 சணல்	 உரிக் ம்
எந்திரம்	 ற் ம்	 ேவைலயில்	 விடப்பட்டார்.	 வ.உ.சி.யின்	 ைககளில்	 ேதால்	 உரிந்
ண்ணாகி	விட்டன.	பின் 	ைககளி ம்	கால்களி ம்	விலங் 	 ட்டப்பட்ட	நிைலயில்
எள்	 ெசக்ைக	 இ க்கச்	 ெசய்தனர்.	 சிறி 	 காலம்	 கல்	 உைடக்கச்	 ெசய்தனர்.
வ.உ.சி.யின்	சிைறக்	ெகா ைமகள்	ெசால்லி	மாளாதைவ.10		

‘இந்தியா’	இதழில்	 1908	 பிப்ரவரி	 தற்ெகாண் 	ெவளியிடப்	 பட்ட	கட் ைரகள்,
கவிைதகள்,	 க த் ப்	 படங்கள்	ஆகியைவ	 றித் ச்	 ெசன்ைன	 நகரப்	 ேபாலீஸ்
கமிஷ்னர்	 தைலைமச்	 ெசயல க் 	 ஒ 	 க தம்	 எ தினார்.	 ஆ நர்	 மன்ற
உ ப்பினர்களில்	பலர்,	இந்தியா	பத்திரிைக	மீ 	நடவ க்ைக	எ க்க	ேவண் ெமன
ேவண் னர்.	 இதன்ப 	 இந்தியா	 ஏட் ன்	 மீ 	 நடவ க்ைக	 எ க்க	 ஆைண
பிறப்பிக்கப்பட்ட .11

	

‘இந்தியா’	இதழின்		ஆசிரியைரக்	ைக 	ெசய்ய	வாரண் டன்	ஒ 	ேபாலீஸ்காரன்
இந்தியா	அ வலகத்திற் 	வந் ,	அப்ேபா 	 தான்	 ெவளிேயறிக்	 ெகாண் ந்த
பாரதியிடம்	 வாரண்ட்	 ஒன்ைற	 நீட் னான்.	 அைதப்	 ப த்த	 பாரதி,	 “இ ,
ஆசிரிய க்கா?	ஆசிரியர்	நானல்ல”	என் 	 றிவிட் 	ெவளிேயறினார்.12



பாரதிக் ச்	சிைற	ெசல்ல	வி ப்பம்	இல்ைல.	எனேவ	வீட் க் க்	 டச்	ெசல்லாமல்,
தன்	 மைனவியிடம்	 டக்	 றாமல்,	 அன் 	 இரேவ	 இரகசியமாக	 யா க் ம்
ெதரியாமல்	தப்பிப்	 ச்ேசரிக் ச்	ெசன் 	விட்டார்.	அவர்	சிைறக் ப்	பயந் தான்
ெசன்றார்	 என்பைத	 ‘இந்தியா’	 இதழின்	 உரிைமயாளர்	 மண்டயம்	 சீனிவாசன்
றி ள்ளார்.

“பாரதியார்	 சிதம்பரம்	 பிள்ைளயின்	 சிைறவாசத்ைதக்	 கண்ட	 பிற 	 தாம்
எக்காரணத்தா ம்	அப்ப ச்	சிக்கிக்	ெகாள்ள	வி ம்ப	வில்ைல.	 ‘உ 	நிைல	தவறி
ெவறி	 ெகாண் 	 நம்ைமத்	 ன் த்தப்	 ம்	ஸர்க்கார்	ைகயில்	 நமக் த்	 தப்ப
வழியி க் ம்ேபா 	நாம்	ஏன்	சிக்கிக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்?	 ஷ்டைனக்	கண்டால்

ர	 விலக	 வழியி க் ம்ேபா ,	 ர	 விலகிப்	 ேபாேவாம்’	 என் 	 ெசால்லி	அவர்
ச்ேசரி	 ெசல்லத்	 தயாரானார்.	 ைவயில்	 என்	 நண்பரான	 சிட் 	 ப் சாமி

அய்யங்கா க் 	 ஒ 	 க தம்	 எ தி	 அவரிடம்	 ெகா த் 	 அவைரப்	 றப்படச்
ெசய்ேதன்.”13

பாரதியார்	 எப்ப ப்	 ச்ேசரி	 ெசன்றார்	 என்பைதப்	 பற்றிப்	 பாரதியின்	 நண்பர்
நீலகண்ட	பிரமச்சாரி	 றி ள்ளதாவ :

வழக்கமான	 தன 	 கிராப் த்	 தைலைய	 ைவதிகக்	 மித்	 தைலயாக	 மாற்றிக்
ெகாண் ,	 எ ம் ரில்	 ரயிேலறினால்	 ெதரிந் 	 வி ெமன் ,	 ைசதாப்ேபட்ைடயில்
ரயிேலறிப்	 ைவ	 ேபாய்ச்	 ேசர்ந்தார்.	 அவர 	 ம்பம்	 ெசன்ைனயிேலேய
இ ந்த .14

பாரதியார்	 ைவ	 ெசன்ற	 ேபா 	 இரயிலில்	 அவர்	 மனம்	 என்ன	 பா பட்ட
என்பைதப்	பாரதியின்	மைனவி	ெசல்லம்மாள்	 கிறார்.

“பாரதியா க் 	 மனதில்	 ஏேத ம்	 ஒன் 	 ேதான்ற	 ஆரம்பித் 	 விட்டால்,	 அ
ெகாஞ்ச	 ேநரத்தில்	 ேபாகா .	 ரயில்	 ஏறிய	 பிற ம்	 ேபாலீசாரிடம்	 அகப்படாமல்

ைவ	 ேபாய்ச்	 ேசர	 ேவண் ேம	 என் 	 கவைலப்பட்டாராம்.	 ரயிலில்	 யார்	 வந்
ஏறினா ம்,	 க்ெகட்	 பரிேசாதகர்	 வந்தா ம்,	 ஸ்ேடஷன்	 மாஸ்டர்	 வந்தா ம்,
ேபாலீசாரால்	 அ ப்பப்பட் த்	 தம்ைமக்	 கவனிக்க	 வந்த	 நபர்களாகேவ



ேதான் மாம்.	பின் 	அச்ச ற்ேறான்	அழிவான்	என்ற	ெமாழிகைள	ஞாபகம்ப த்தி
மனத்ைதத்	ேதற்றிக்	ெகாள்வாராம்.”15

ேம ம்	 ெசல்லம்மாள்	 அவர்கள்	 றியதாவ :	 “பாரதியா டன்	 ைவ	 ெசன்ற
நண்பர்	அவைரப்	 ைவயில்	விட் 	விட் க்	 ட ர்	ெசன் 	என்	தைமயனிடம்
இந்த	 விஷயத்ைதக்	 றினார்.	 அைத	 என்	 தைமயனார்	 ேகட் ,	 பாரதியாைரப்
ேபாய்ப்	 பார்த் ,	அவ க் த்	 ேதைவயான	 ணிமணி	 தலியவற்ைற	 வாங்கிக்
ெகா த் 	 விட் ச்	 ெசன்ைனக் 	 வந் 	 என்ைன	 அைழத் ப்ேபாய்	 எங்கள்
ஊராகிய	கடயத்தில்	ெகாண் 	விட்டார்.”16

‘இந்தியா’	 இதழின்	 பதி 	 ெபற்ற	 ஆசிரியர்	 ரப்பாக்கம்	 சீனிவாசன்	 என்பவர்
21.8.1908இல்	ைக 	ெசய்யப்பட்

5	 ஆண் கள்	 தண்டைன	 விதிக்கப்பட்டார்.	 ஆனால்	 அவ க் 	 உண்ைமயில்
எைத ம்	 எ தத்	 ெதரியா .	 ெபய க் த்தான்	 அவர்	 ஆசிரியர்.	 எனேவ
12.9.1908இல்	 இந்தியா	 ஏட் ன்	 உண்ைமயான	 உரிைமயாளர்	 எஸ்.	 என்.
தி மலாச்சாரிைய ம்,	 உண்ைமயான	ஆசிரியரான	 சி. ப்பிரமணிய	 பாரதிைய ம்
விசாரைணக் ப்	பயந் 	 ச்ேசரிக் 	ஓ னர்	எனக்	காவல்	 ைற	 றிப் 	எ தி
உள்ளனர்.17

பாரதியார்	 ைவ	 ெசன்ற	 சில	 நாட்கள்	 கழித் 	 எஸ்.என்.	 தி மலாச்சாரி ம்
அங் ச்	 ெசன்றார்.	 மீண் ம்	 ைவயில்	 இந்தியா	 இதைழ	 அச்ச க்கத்
ெதாடங்கினர்.	 தமிழக	 அரசினர்	 1910இல்	 ‘இந்தியா’	 இதைழத்	 தமிழக
எல்ைலக் ள்	 வரவிடாமல்	 ெசய்யேவ,	 அ 	 நின் 	 ேபாயிற் .	 	 இந்தக்
காலக்கட்டத்தில்	 1910	 ஏப்ரல்	 4ஆம்	 ேததி	 அரவிந்தர்	 கலிடம்	 ேத ப்	 ைவ
வந் 	 ேசர்ந்தார்.	அேத	ஆண் 	அக்ேடாபரில்	வ.ேவ. ,	அய்ய ம்	 ைவ	வந்
ேசர்ந்தார்.	இவர்க டன்	பாரதி	தின ம்	மாைல	4	மணி	 தல்	இர 	8	மணி	வைர
சந்தித் 	உைரயா 	வந்தார்.	இவர்கள்	ேவதம்,	உபநிடதம்	இவற்றின்	ெபா ட்கைளப்
ரிந் 	 ெகாள்வ 	 றித் 	 விவாதம்	 ெசய் 	 வந்ததாகச்	 ெசல்லம்மாள்

கிறார்.18



ைவயில்	 இவர்கள்	 மீ 	 ேபாலீஸ்	 கண்காணிப் 	 இ ந் 	 வந்த .	 1911	 இல்
	வாஞ்சிநாதன்	 ைவ	ெசன்றார்.	ஆஷ் ைரையக்	ெகால்வதற் 	வ.ேவ. .	அய்யர்
வாஞ்சிநாத க் 	 அங் 	 ஒ 	 மாதம்	 ப்பாக்கிப்	 பயிற்சி	 ெகா த்தார்.
தினந்ேதா ம்	 வி யற்காைல	 4	 மணிக் க்	 கர க் ப்பம்	 ஓைடயில்	 ேநராகக்
றிபார்த் ச்	 வதற் 	 வ.ேவ. .	 அய்யர்	 வாஞ்சிக் ப்	 பயிற்சி

ெகா த் ள்ளார்.19

வாஞ்சிநாதன்	ஆஷ்	 ைரையக்	ெகாைல	ெசய்ய	 யன்ற 	பாரதிக் த்	ெதரி ம்
என்பைதப்	பலர்	 றி ள்ளனர்.	 “ ச்ேசரி	கி ஷ்ணப்	பிள்ைள	ேதாட்டம்.	நாற்ப
பாரத	 மாதா	 சங்க	 வீரர்கள்	 ஒ 	 மரத்த யிேல	 யி க்கின்றனர்.	 14.6.1911
அன் 	 காளி	 ைஜ	 நடக்கிற .	 பாரதியின்	 காளிப்பாட் 	 ழங் கிற .	 உள்ேள
ஒற்றர்	 காமல்	 மாடசாமி	 ேதாட்டத்ைதக்	 காத் 	 நிற்கிறான்.	 பாரதியார்
ஆேவசத் டன்	 பா கிறார்...”	 என் 	 த்தானந்த	 பாரதி	 றி ள்ளைதப்	 பாரதி
ஆய்வாளர்	ெதா. .சி.	ர நாதன்	 ட் க்	காட் ள்ளார்.20

வாஞ்சிநாதன்	ஆைஷக்	ெகாைல	ெசய்வ 	என் 	தணிந் 	விட்டைத	 நீலகண்டர்
ஏற்கவில்ைல.	 “இதனால்	 ைவயில்	 நீலகண்ட க் ம்	 வாஞ்சிக் ம்	 பலத்த
வாக் வாதங்கள்	 ஏற்பட்ட .	 கவி	 பாரதியா ம்	 வாஞ்சியின்	 பக்கம்தான்
ஆதரைவத்	ெதரிவித்தார்”	என் 	 நீலகண்டரின்	தம்பி	லட் மி	நாராயண	சாஸ்திரி
றி ள்ளார்.	21

7.6.1911	 அன் 	 ஆஷ்	 ைரையக்	 ெகாைல	 ெசய் 	 விட் த்	 தன்ைனேய
ட் க்ெகாண் 	 இறந்த	 வாஞ்சிநாதனின்	 சட்ைடப்	 ைபயில்	 பாரதியின்	 மறவன்

பாட் ம்,	ஒ 	க த ம்	இ ந்தன.	எனேவ	இக்ெகாைலக் ப்	பாரதியா ம்	உடந்ைத
என	அர 	 ற்றம்	சாட் ய .22	 பாரதிையப்	 பி த் க்	ெகா ப்பவ க் 	 .1000
பரி 	என	அர 	அறிவித்த .

ஆஷ்	 ைரைய	வாஞ்சிநாதன்	ஏன்	 ட் க்	ெகான்றான்	என்பைத	அவன்	சட்ைடப்
ைபயில்	 இ ந்த	 க தம்	 லம்	 அறிய	 கிற .	 அக்க தத்தில்	 பின்	 வ மா
கண் ந்த :



“ஆங்கில	சத் க்கள்	நம 	ேதசத்ைதப்	பி ங்கிக்	ெகாண் 	அழியாத	ஸனாதன
தர்மத்ைதக்	 காலால்	 மிதித் த்	 வம்சம்	 ெசய் 	 வ கிறார்கள்.	 ஒவ்ெவா
இந்திய ம்	 தற்காலத்தில்	 ேதசச்	 சத் வாகிய	 ஆங்கிேலயைனத்	 ரத்தி,
தர்மத்ைத ம்,	 தந்திரத்ைத ம்	நிைலநாட்ட	 யற்சி	ெசய் 	வ கிறான்.	எங்கள்
ராமன்,	சிவாஜி,	கி ஷ்ணன்,	 ேகாவிந்தர்,	அர்ஜூனன்	 தலியவர்கள்	இ ந்
தர்மம்	ெசழிக்க	அரசாட்சி	ெசய் 	வந்த	ேதசத்தில்	ேகவலம்	ேகாமாமிசம்	தின்னக்

ய	 ஒ 	 மிேலச்சனாகிய	 ஜார்ஜ்	 பஞ்சமைன	 ட்ட	 உத்ேதசம்	 ெசய்
ெகாண் 	 ெப 	 யற்சி	 நடந் 	 வ கிற .	 அவன்	 எங்கள்	 ேதசத்தில்	 காைல
ைவத்த	உடேனேய	அவைனக்	ெகால் ம்	ெபா ட் 	3000	மதராசிகள்	பிரதிக்ைஞ
ெசய் 	 ெகாண் க்கிேறாம்.	 அைதத்	 ெதரிவிக் ம்	 ெபா ட் 	 அவர்களில்
கைடேயனாகிய	 நான்	 இன் 	 இச்ெசய்ைக	 ெசய்ேதன்.	 இ தான்
இந் ஸ்தானத்தில்	ஒவ்ெவா வ ம்	ெசய்ய	ேவண் ய	கடைம.

இப்ப க் ,

.வாஞ்சி	அய்யர்.”	23

என்ற	க தம்	அவன 	சட்ைடப்	ைபயில்	இ ந்த .

ஆஷ்	 ைரையக்	ெகான்றதனால்	வாஞ்சி	 நாதைனப்	ெபரிய	தியாகி	 என் 	 பலர்
கின்றனர்.	 வி தைலப்	 ேபாராட்ட	 வீரன்	 வாஞ்சி	 என் ம்	 கின்றனர்.

ஆனால்	வாஞ்சி	 எ தி ள்ள	 க தத்தின்	 லம்	 நாம்	அறிவ 	 என்னெவன்றால்,
இந் 	 தர்மம்	 ஆங்கிேலயர்களால்	 அழிகிறேத	 என்ற	 எண்ணத்தினால்	 ஆஷ்
ைரையச்	 ட் க்	 ெகான்றதாகத்	 ெதரிகிறேத	 தவிர	 உண்ைமயான	 ேதச

வி தைலயின்	ெபா ட்டன் 	என்பேதயா ம்.

ஆஷ்	 ெகாைலக் ம்	 பாரதிக் ம்	 ெதாடர் 	 உள்ள 	 என்பைத	 ன் 	 ட் க்
காட் ள்ேளன்.	 ஆனால்	 பாரதியார்	 தண்டைனக் ப்	 பயந் ,	 தனக் ம்
அக்ெகாைலக் ம்	 எவ்விதத்	 ெதாடர் ம்	 இல்ைல	 என	 8.4.1914	 இல்
இங்கிலாந்தின்	 ெதாழிற்கட்சித்	 தைலவர்	 இராம்ேச	 ெமக்டனால் க் 	 அவர்
எ திய	க தத்தில்	 றிப்பிட் ள்ளார்.



“ஆஷ்	வழக் 	விசாரைணயில்	ெவளியான	மற்ெறா 	விஷயம்,	ெகாைலக் ப்	பல
மாதங்க க் 	 ன் 	 அவர்	 ச்ேசரி	 வந்தார்	 என்பதா ம்.	 ஆனால்	 அவைரப்

ைவயில்	 பார்த்ததாகச்	 சாட்சியம்	 அளித்த	 தபால்	ஆபீஸ்	 மாஸ்தா	 ட	 ...
வாஞ்சி	அய்யர்	என்	வீட் க் 	வந்தார்	என்ேறா	 ...	என்ைனச்	சந்தித் 	என் டன்
காணப்பட்டார்	என்ேறா	ெசால்லத்	 ணியவில்ைல.”24

இக்க தத்தில்	ேம ம்	பாரதி	எ தியி ப்ப 	என்னெவன்றால்,	1912	இேலேய	தன்
நிைலைய	விளக்கிச்	ெசன்ைன	கவர்னராக	இ ந்த	லார் 	கார்மிக்ேக க் 	ஒ
நீண்ட	க தம்	எ தியதாகக்	 றிப்பிட் ள்ளார்.	25

ெசன்ைன	 கவர்னராக	 லார் 	 ெபண்ட்லாண் 	 வந்த ம்	 பாரதி	 தன்	 நிைலைய
விளக்கி	அவ க் ம்	ஒ 	நீண்ட	க தம்	அ ப்பி ள்ளதாகக்	 றிப்பிட் ள்ளார்.	26

“நான்	பிரிட் ஷ்	இந்தியாைவ	விட் 	ெவளிேயறி	 ன் 	வ ஷங்க க் ப்	பிற ,
ெதாைல ரத்தி ள்ள	 ஒ 	 மாவட்டத்தின்	 ஒ 	 சிற் ரில்	 யாேரா	 ஒ வர்,
ெகா ங்ேகான்ைமக் ப்	 ெபயர்	 வாங்கிவிட்ட	 ஒ 	 கெலக்டைரச்	 ட் க்
ெகான்றாெரன்பதால்,	ேபாலீஸ்	கீழ்	மட்ட	ஆட்கள 	ேயாசைனயின்	ேபரில்	பிரிட் ஷ்
அரசாங்கம்	என்ைன	அந்தக்	ெகாைலச்	சதிக் 	உடந்ைதயாக்கி	என்	மீ 	வாரண்
பிறப்பித்த ...	ஆனால்	ேமன்ைம	தாங்கிய	கவர்னரின்	வி ப்பம்	 ட	அவ ைடய
பிற்ேபாக்கான	சகாக்களால்	த க்கப்ப கிறெதன	நான்	க த	ேவண் யி க்கிற .
ஆைகயால்	 பிரிட் ஷ்	 ெதாழிற்கட்சித்	 தைலவராகிய	 உங்க க் 	 நான்	 இந்த
ேவண் ேகாைள	 அ ப் கிேறன்...	 நீங்கள்	 எனக் 	 லார் 	 ெபண்ட்லாண்ட்	 நீதி
வழங்க	அவ க் 	உதவி	ெசய்ய	ேவண் கிேறன்.”	27

பாரதியின்	 இக்க தத்தின்	 லம்	 நாம்	 அறிவ 	 என்ன?	 பாரதி	ஆங்கிேலயரின்
தயவின்	 லம்	வழக் 	 எ ம்	இல்லாமல்	 	இ ந்தால்	 ேபா ம்	 என்ற	 நிைலக்
வந் 	விட்டார்.	இப்ேபா 	அவரிடமி ந்த	ஏகாதிபத்திய	எதிர்ப் 	 உணர் 	என்பேத
ேபாய்	விட்ட .

ேமேல	 கண்ட	 க தத்ைத	 எ திய	 அேத	 1914	 ஆம்	 ஆண் ல்	 தான்,	 பாரதி
அச்சமில்ைல	என்ற	பாடைல	இயற்றி ள்ளார்	என்ப ம்	 றிப்பிடத்தக்க .



அச்சமில்ைல	அச்சமில்ைல	அச்செமன்ப	தில்ைலேய

இச்சகத் 	ேளாெரலாம்	எதிர்த் 	நின்றேபாதி ம்

......					......							.......

உச்சி	மீ 	வானி ந் 	வீ கின்ற	ேபாதி ம்

அச்சமில்ைல	அச்சமில்ைல	அச்செமன்ப	தில்ைலேய!	28

பாரதி	ஆங்கில	ஆட்சியின்	தயைவ	 நா 	 1912,	 1913,	 1914	 என் 	ெதாடர்ந்
அவர்க க் 	 விண்ணப்பித் க்	 ெகாண் ந்த	 ேபா தான்	 இப்பாடைல	 அவர்
இயற்றி ள்ளார்.	 ெப ம்பாலான	 தமிழறிஞர்க ம்,	 பாரதி	 ஆய்வாளர்க ம்,
இப்பாடைல	 ேமற்ேகாள்	 காட் ப்	 பாரதியின்	 வீரத்ைதப்	 கழ்கின்றனர்.	 ஆனால்
உண்ைமயில்	 பாரதி	 வீர டன்	 வாழ்ந்தாரா	 என்றால்	இல்ைல	 என்ப தான்	இதன்
லம்	நமக் 	விைடயாகக்	கிைடக்கிற .

1916	ேம25	இல்	 ேதசமித்திரனில்	 ‘ ய	ஆட்சிையப்	பற்றி	ஒ 	ேயாசைன’	என்ற
தைலப்பில்	அவர்	எ தி ள்ள	க த் 	வ மா 	:

“பாரத	 நாட் க் 	 உடேன	 யாட்சி	 ெகா க்க	 	 ேவண் ெமன்ற	 க த் டன்	 ஒ
ெப ம்	விண்ணப்பம்	தயார்	ெசய் ,	அதில்	மாகாணந்ேதா ம்	லட்சக்கணக்கான
ஜனங்கள்	 ைகெய த் ப்	 ேபாட் 	 இந்த	 ஷனேம	 பிரிட் ஷ்	 பார்லிெமண் க்
அ ப்ப	ேவண் ம்”	29	என்ற	 க் 	வந் 	விட்டார்.

பாரதிக் 	 ஆங்கிேலயைரத்	 ரத்த	 ேவண் ம்	 என்ற	 எண்ணம்	 அ ேயா
மாறிவிட்ட .	 1916இல்	ஆங்கிேலயர்	ெசல்ல	ேவண் ய	அவசியம்	இல்ைல	என்ேற
அவர்	க த் 	ெகாண் க்கிறார்.

1916	 சம்பர்	 26ஆம்	 ேததி	 ேதசமித்திரன்	 ஏட் ல்	அவர்	 எ கிறார்:	 	 “எல்லா
ஜாதியா ம்	 சீட் ப்	 ேபாட் ப்	 பிரதிநிதிகள்	 றிக்க	 ேவண் ம்.	 அந்தப்
பிரதிநிதிகள்	ேசர்ந்தெதா 	மஹாசைப	ேவண் ம்.	ராஜ்யத்தில்	வர -ெசல 	உட்பட
எல்லா	விவகாரங்	க க் ம்,	ேமற்ப 	மஹாசைபயார்	இஷ்டப்ப 	நடக்க	ேவண் ம்.



அவ்வள தான்.	 மற்றப 	 ஆங்கிேலயர்கள்	 சாம்ராஜ்யத்ைத	 விட் 	 விலக
ேவண் ெமன்ற	 ேயாசைன	 எங்க க்கில்ைல.	 ேமற்ப 	 பிரார்த்தைன	 பிராமணர்
மாத்திரம்	ெசய்வதாக	அதிகாரிகள்	நிைனக்கலாகா .	எல்லா	ஜாதியா ம்	ேசர்ந்
விண்ணப்பம்	ெசய்கிேறாம்.”	30

பாரதிக் ப்	 ைவ	 வாழ்க்ைக	 கசந்த .	 தல்	 உலகப்	 ேபாரின்	 வினால்
பிரிட் ஷ்	 அரசின்	 அ 	 ைறயில்	 மாற்றம்	 இ க் ம்	 எனக்	 க தி	 பாரதி
தமிழகம்	 வர	 ெசன்ைன	 அர க் 	 எ திக்	 ேகட் க்	 ெகாண் ,	 20.11.1918
அதிகாைல	 தன்	 மைனவி,	 ைமத் னர்	 ஆகிேயா டன்	 ைவ	 எல்ைலையக்
கடந் 	வி கிறார்.	ெசன்ைன	மாகாணப்	ேபாலீஸ்	தி ப்பாதிரிப் லி ரில்	பாரதிைய
மட் ம்	ைக 	ெசய் ,	கட ர்	 ைண	 நீதிபதி	 ன்	ெகாணர்ந்தனர்.	 1914ஆம்
ஆண் 	இந்திய	 ைழ த்	தைடச்	 சட்டத்தின்	 கீழ்	 பாரதி	 மீ 	 ற்றப்பத்திரிைக
தாக்கல்	 ெசய்யப்பட்ட .31	 கட ர்	வழக்கறிஞர்கள்	 சடேகாபாச்சாரி ம்,	 நடராஜ
அய்ய ம்	பாரதிைய	ஜாமீனில்	வி விக்க	 யன் 	ேதாற்றனர்.

பாரதிக் க்	 கட ர்	 	 சப்-ெஜயில்	 வசதியற்ற 	 என் 	 பாரதி	 சார்பில்
ெதரிவிக்கப்பட்ட .	அதன்	ேபரில்	ேகப்பர்	 வாரியி ள்ள	கட ர்	ஜில்லா	மத்திய
சிைறக் 	மாற்றினார்கள்.	32

பின்னர்	 பாரதி	 கட ர்	 சிைறயில்	 இ ந்தப ேய	 ெசன்ைன	 மாநில	ஆ ந க்
மன்னிப் க்	க தம்	எ திக்	ெகா த்தார்.	அதன்	விவரம்	வ மா :-

	

	

	

	

Om	Sakthi

District	Jail,	Cuddalore,



28	November	-	1918.

To,

His	Excellency	Lord	Pentland,

Governor,

Fort	St.George,	Madras.

	

The	Humble	petition	of	C.Subramania	Barathi,

	

May	it	please	your	excellency,

	

It	is	more	than	a	week	now	since	I	was	arrested	at	Cuddalore	on	my	way
from	 Pondicherry	 to	 Tirunelveli	 which	 is	 my	 native	 district.	 After	 many
loyal	assurances	on	my	part	as	your	excellency	may	well	remember,	the
Dy.	I.G	(C.I.D)	was	send	by	your	Excellency’s	Government	a	few	months
back,	 to	 interview	me	 at	 Pondicherry.	 The	D.I.G	 after	 being	 thoroughly
satisfied	with	my	attitude	towards	the	Government	asked	me	if	I	would	be
willing	to	be	kept	interned,	purely	as	a	war	measure,	in	any	two	districts
of	 the	 Madras	 Presidency	 during	 the	 period	 of	 the	 war.	 I	 could	 not
consent	to	that	proposal,	because,	having	absolutely	renounced	politics,	I
could	 see	 no	 reason	 why	 any	 	 restraint	 should	 be	 placed	 on	 my
movements	even	while	 the	war	 lasted.	Subsequent	 to	 that	 also,	 I	 have
addressed	several	petitions	to	your	Excellency	clearing	away	all	possible
doubts	about	my	position.



Now	 that	 the	 war	 is	 over	 and	with	 such	 signal	 success	 to	 the	 Allies,	 I
ventured	to	leave	Pondicherry,	honestly	believing	that	there	would	be	no
difficulty	whatsoever	in	the	way	of	my	setting	in	British	India	as	a	peaceful
citizen.	Contrary	to	my	expectations,	however	I	have	been	detained	and
placed	 in	 	 the	 Cuddalore	 District	 Jail	 under	 conditions	 which	 I	 will	 not
weary	 your	 Excellency	 by	 describing	 here	 at	 any	 length	 but	 which	 are
altogether	 disagreeable	 to	 a	 	 man	 of	 my	 birth	 and	 status	 and	 full	 of
dangerous	possibilities	to	my	health.

I	once	again	assure	your	Excellency	that	I	have	renounced	every	form	of
politics,	I	shall	ever	be	loyal	to	the	British	Government	and	law	abiding.

I	 therefore,	beg	of	your	Excellency	to	order	my	 immediate	release.	May
God	grant	your	Excellency	a	long	and	happy	life.

I	beg	to	remain

Your	Excellency’s

most	obedient	Servant

C.	Subramania	Bharathi.

(G.O.	No.1331	dt.	18.12.1918	Public)	32		

இக்க தத்தின்	 லம்	நாம்	அறிந் 	ெகாள்வ ,	பாரதி	 ைவயில்	இ ந்தேபாேத
ெசன்ைன	 கவர்ன க் க்	 க தம்	 எ தி,	 ெசன்ைன	 அர 	 .ஐ.ஜி.ையப்

ைவக் 	 அ ப்பி	 பாரதிைய	 விசாரித் ,	 அவ க் 	 ஏகாதிபத்திய	 எதிர்ப்
உணர் 	 இல்ைல	 என் 	 ெதரிந் 	 அர க் த்	 ெதரிவித்த	 பிற தான்	 பிரிட் ஷ்
இந்திய	எல்ைலக் ள்	பாரதி	வந்ததாகக்	 கிறார்	என்பேத.	 	அரசியைல	விட்
அறேவ	 ஒ ங்கி	 சட்டத் க் ட்பட் 	 அைமதியான	 பிரிட் ஷ்	 மகனாக	 வாழ
ஒப் க்ெகாள்கிறார்.	 ஆங்கில	 ஆ நர்	 நீ ழி	 வாழ	 ஆண்டவன்	 அ ள்	 ரிய



ேவண் கிறார்.	33

கட ர்	 சிைறக் 	 ரங்கசாமி	 அய்யங்கார்	 வந் 	 பாரதிையக்	 கண்டார்.	 பின்
ரங்கசாமியின்	 ன்	 யற்சியால்	 அன்னிெபசண் ,	 சி.பி.	 இராமசாமி	 அய்யர்,
நீதிபதி	 மணி	 அய்யர்	 ஆகிேயார்	 பாரதியின்	 வி தைல	 றித் 	 ஆ நைரச்
சந்தித் 	 ேவண் னர்.34	 மாநில	 அர 	 மீண் ம்	 .ஐ.ஜி.ைய	 அ ப்பிய .
கீழ்க்கண்ட	நிபந்தைனகளின்	ேபரில்	பாரதி	வி தைல	ெசய்யப்பட்டார்.	அைவ:

	

1.	ெநல்ைல	மாவட்டத்தில்	பாரதி	வி ம் ம்	இரண் 	ஊர்களில்

எதிலாவ 	ஒன்றில்	மட் ேம	வாழ்க்ைக	நடத்த	ேவண் ம்.

2.	பாரதியின்	பைடப் கள்,	ேபச் கள்	ஆகியவற்ைற	 ன்	 ட் ேய

ற்றப் லனாய் த்	 ைறக் 	அ ப்பி	அவற்ைறத்	தணிக்ைக

ெசய்த	பின்னேர	ெவளியிட	ேவண் ம்.

3.	அரசியல்	நடவ க்ைககள்	அைனத்திலி ந் ம்	பாரதி	நீங்கி	விட

ேவண் ம்.”

இந்த	 	 ன் 	 	நிபந்தைனகைள ம்	 	எ த் ப்	 ர்வமாகப்	பாரதி	ஒப் க்	ெகாண்ட
பின்னர்	 மாவட்ட	 நீதிபதி	 14.12.1918	 இல்	 பாரதிைய	 வி தைல	 ெசய்தார்.	 35
ஆகேவ,	 பாரதி	 சிைறயில்	 இ ந்த	 	 ெமாத்த	 	 நாள்கள்	 20.11.1918	 தல்
14.12.1918	 வைர ள்ள	 25	 நாள்கேளயா ம்.	 அதற் ள்	 அன்ைறய	 பார்ப்பன
உலகேம	 அதிர்ந் 	 ேபாய்	 அவ ைடய	 வி தைலக் ப்	 பா பட்ட 	 என்ப
றிப்பிடத்தக்க .

ேமேல	கண்ட	நிபந்தைனகைளப்	பாரதி	ஏற் க்	ெகாண் 		ேநராகக்	கடயம்	ெசன்
விட்டார்.	அங்ேக	சமயத்	ெதாடர்பாகப்	ேபசி ம்,	எ தி ம்	வந்தார்.	அரசியல்	வாைட
என்பேத	அவரிடம்	 ளி ம்	இல்ைல.



ேமேல	கண்ட	நிபந்தைனகைளத்	தாம்	ஏற் க்	ெகாண் ள்ளைதப்	பற்றிப்	பரலி	 ,
ெநல்ைலயப்ப க் ப்	 பாரதி	எ தி ள்ள	க தத்தி ம்	 றித் ள்ளார்.	 21	 சம்பர்
1918	இல்	இக்	க தம்	எ தப்பட் ள்ள .

“ஸ்ரீமான்	ெநல்ைலயப்ப	பிள்ைளக் ,	நமஸ்காரம்.

நான்	ெஸளக்யமாகக்	கடயத் க் 	வந் 	ேசர்ந்ேதன்.....

‘பாஞ்சாலி	சபதம்’	இரண் 	பாகங்கைள ம்	ஒன்றாகச்	ேசர்த் 	அச்ச ப்பதற் ரிய
ஏற்பா 	எ வைர	நடந்தி க்கிறெதன்ற	விஷயம்	ெதரியவில்ைல.	இனிேமல்	சிறி
காலம்	வைர	 நான்	 ப்ர ரம்	 ெசய் ம்	 ஸ்தகங்கைள	 ேபாலீஸ்	 ப் 	இன்ஸ்ெபக்டர்
ெஜனரலிடம்	 காட் 	 அவ ைடய	 அ மதி	 ெபற் க்	 ெகாண்ட	 பிறேக	 ப்ர ரம்
ெசய்வதாக	ராஜாங்கத்தா க் 	நான்	ஒப்பந்தெம திக்	ெகா த்தி க்கிேறன்......

அப்ப ேய	காண்பித்தா ம்	தவறில்ைல;	நம 	 ல்	மாசற்ற .	 ப் 	இன்ஸ்ெபக்டர்
ெஜனரல்	மிஸ்டர்	ஹானிங்டன்	எனக் 	மிக ம்	அன் ள்ள	ஸ்ேநஹிதர்.	தங்கமான
ம ஷன்.	ஆதலால்	அநாவசியமான	ஆேஷபங்	கற்பித் 	நம 	கார்யத்ைதத்	தைட
ெசய்பவரல்லர்.	 நீேய	 ேமற்ப 	 ைல	 அவரிடங்	 காட் 	 அ மதி	 ெபற் க்
ெகாள் க....”

உனதன் ள்ள

சி.	 ப்பிரமணிய	பாரதி.	36

	

பாரதி,	காந்திையச்	சந்தித்தாரா?

தலில்,	இ 	 றித் 	வ.ரா.	 வைதப்	பார்ப்ேபாம்.

“1919	 ஆம்	 ஆண் 	 பிப்ரவரி	 மாதம்	 காந்தி	 ெசன்ைனக் 	 வந்தார்.	 அப்ேபா
ராஜாஜி	 கத்தீட்ரல்	 ேரா 	 இரண்டாம்	 நம்பர்	 பங்களாவில்	 யி ந்தார்.	 காந்தி
வழக்கம்ேபால்	 திண் 	 ெமத்ைதயில்	 சாய்ந் 	 ெகாண் 	 வீற்றி ந்தார்...	 ஒ



பக்கத் ச்	 வரில்	 ஏ.ரங்கசாமி	 அய்யங்கார்,	 சத்திய ர்த்தி	 தலியவர்கள்
சாய்ந் 	 நின் 	 ெகாண் ந்தனர்.	 அந்தச்	 வ க் 	 எதிர்	 வரில்	 ராஜாஜி ம்
மற் ம்	 சில ம்	 சாய்ந் 	 ெகாண் 	 நின்றி ந்தார்கள்.	 நான்	 வாயில்	 காப்ேபான்.
யாைர ம்	உள்ேள	விடக்	 டா 	என் 	எனக் க்	கண் ப்பான	உத்தர .

அந்தச்	 சமயத்தில்	 பாரதியார்	 மடமடெவன	 வந்தார்.	 “என்ன	 ஓய்”	 என்
ெசால்லிக்ெகாண்ேட,	 அைறக் ள்ேள	 ைழந் 	 விட்டார்.	 உள்ேள	 ெசன்ற
பாரதியாேரா 	 நா ம்	 ேபாேனன்.	 பாரதியார்	 காந்திைய	 வணங்கி	 விட் ,	அவர்
பக்கத்தில்	 ெமத்ைதயில்	 உட்கார்ந் 	 ெகாண்டார்.	 அப் றம்	 ேபச் வார்த்ைத
ஆரம்பமான .

பாரதியார்	:	மிஸ்டர்	காந்தி,	இன்ைறக் ச்	சாயங்காலம்	ஐந்தைர

மணிக் 	நான்	தி வல்லிக்ேகணிக்	கடற்கைரயில்

ஒ 	 ட்டத்தில்	ேபசப்ேபாகிேறன்.	அந்தக்		

ட்டத் க் த்	தாங்கள்தைலைம	வகிக்க	 மா?

காந்தி	:	மகாேதவபாய்!	இன்ைறக் 	மாைலயில்	நம

அ வல்கள்	என்ன?

மகாேதவ	:	இன்ைறக் 	மாைல	ஐந்தைர	மணிக் 	நாம்

ேவெறா 	இடத்தில்	இ க்க	ேவண் ம்.

காந்தி	:	அப்ப யானால்	இன்ைறக் த்	ேதா ப்படா .

தங்க ைடய	 ட்டத்ைத	நாைளக் 	ஒத்திப்	ேபாட

மா?

பாரதி	:	 யா ,	நான்	ேபாய்	வ கிேறன்.	மிஸ்டர்	காந்தி.



தாங்கள்	ஆரம்பிக்கப்	ேபா ம்	இயக்கத்ைத	நான்

ஆசீர்வதிக்கிேறன்.

பாரதியார்	 ேபாய்விட்டார்.	 நா ம்	 வாயில்ப க் ப்	 ேபாய்விட்ேடன்.	 பாரதியார்
ெவளிேய	ேபான ம்,	“இவர்	யார்?”	என் 	காந்தி	ேகட்டார்”.....	ராஜாஜி	தான்	அவர்
எங்கள்	தமிழ்	நாட் க்கவி	என் 	ெசான்னார்.

அைதக்	 ேகட்ட ம்,	 “இவைரப்	 பத்திரமாகப்	 பா காக்க	 ேவண் ம்.	 இதற் த்
தமிழ்நாட் ல்	ஒ வ ம்	இல்ைலயா?”	என்றார்	காந்தி”	என் 	வ.ரா.	 கிறார்.37

காந்தி	 ெசன்ைனக் 	வந்த 	 18.3.1919	இல்.	அன் 	 மாைலேய	 கடற்கைரயில்
மாெப ம்	ெபா க் ட்டம்	நடந்த .	இக் ட்டத்தில்	காந்தி	ேபசிய	பின்	 ன் 	ேபர்
ன் 	 ெமாழிகளில்	 ெசாற்ெபாழி	 வாற்றினார்கள்.	 ம ைர	 ஜார்ஜ்	 ேஜாசப்

ஆங்கிலத்தி ம்,	 வ.உ.சி.	 தமிழி ம்,	 ஹரி	 சர்ேவாத்தமராவ்	 ெத ங்கி ம்
ேபசினார்கள்.38

20.3.1919	 இல்	 காந்தியின்	 வ ைகக் 	 நன்றி	 ெதரிவித் 	 கடற்கைரயில்	 ஒ
ெப ம்	 ட்டம்	 நைடெபற்ற .	 இக் ட்டத்தில்	 சேராஜினி	 நா ,	 .வி.
ேகாபாலசாமி	 தலியார்,	 எஸ்.	 ேசாம ந்தர	 பாரதி	 (இவர்	 தமிழில்	 ேபசினார்)	 ...
சத்திய ர்த்தி	தீர்மானங்	ெகாண் 	வந்தார்.39

இந்தக்	காலக்கட்டத்தில்	பாரதியார்	காவல்	 ைறக் க்	ெகா த்த	வாக் திப்ப
கடயத்தில்	 இ ந்தார்.	 1919	 ேம	 மாதத்தில்தான்	 பாரதி	 அரசிடம்	 நிபந்தைன
தளர் 	 ெபற்றதாக	 ேகா.	 ேகசவன்	 றிப்பிட் ள்ளார்.40	 அப்ப யி க் ம்ேபா
1919	 மார்ச்சில்	 காந்தி	 ெசன்ைன	 வந்தேபா ,	 பாரதி	 எப்ப 	 ெசன்ைனக்
வந்தி க்க	 ம்?	 1919	 பிப்ரவரியில்	 பாரதி	 காந்திையச்	 ெசன்ைனயில்
சந்தித்தார்	 என்ப 	 எப்ப ச்	 சரியா ம்?	 பாரதி	 1919இல்	 ெசன்ைன	 வந்தார்
என்றால்	 எத்தைன	 நாள்	இ ந்தார்?	 எங்ேக	 தங்கினார்.	 என்பதற் 	அவ ைடய
வாழ்க்ைக	வரலாற்றில்	எங் ேம	சான் கள்	கிைடக்க	வில்ைலேய!

ேம ம்	 காந்தி	வந்தி ந்தேபா 	 ராஜாஜி,	 சத்திய ர்த்தி,	 ரங்கசாமி	அய்யங்கார்



எல்லா ம்	 வீட் ல்	 இ ந்தனர்	 என் ம்,	 அேத	 ேநரத்தில்	 அவர்கள்	 யாைர ம்
ேகட்காமேலேய	 பாரதி	 ேநர யாக	 ன்பின்	 பார்த்திராத	 காந்தியிடம்	 தாம்
ேபசவி ந்த	 ட்டத்திற் த்	தைலைம	தாங்க	அைழத்ததாக ம்	வ.ரா.	 கிறார்.
அப்ப யானால்	 ெசன்ைனயில்	 பாரதிக் க்	 ட்டம்	 நடத்த	 ஏற்பா 	 ெசய்
ெகா த்த 	 யார்?	 பாரதிக் 	 அப்ேபா 	 எந்த	 வைகயான	 அரசியல்	 உணர்
இ ந்த ?	 ெசன்ைனயில்	 தனியாகக்	 ட்டம்	 நடத்த	அவ க் 	 என்ன	வாய்ப்
இ ந்த ?

காந்திக் 	 ராஜாஜிதான்	 பாரதிைய	அறி கப்ப த்தினார்	 என	வ.ரா.	 கிறார்.
ஆனால்	காந்திேயா	ராஜாஜிையப்	பற்றிக்	 ம்ேபா ,	ெசன்ைனயில்	அவேராேடேய
நாங்கள்	 தங்கிேனாம்.	 	ஆனால்	அவ டன்	இ 	 தினங்கள்	 தங்கியி ந்ததற் ப்
பின்னாேலேய	இைத	நான்	கண் பி த்ேதன்.	ஏெனனில்	நாங்கள்	தங்கியி ந்த
ஸ்ரீ	கஸ் ரி	ரங்க	ஐயங்கா க் ச்	ெசாந்தமான	பங்களாவாைகயால்	அவ ைடய
வி ந்தினராகேவ	 நாங்கள்	 தங்கியி க்கிேறாம்	 என் 	 எண்ணிேனன.்	 ஆனால்
மகாேதவ	 ேதசாய்	 எனக் 	 விஷயத்ைதக்	 றினார்.	 அவர்	 ெவ 	 சீக்கிரத்தில்
இராஜேகாபாலாச்சாரி டன்	 ெந ங்கிய	 பழக்கம்	 ெகாண் விட்டார்.
இராஜேகாபாலாச்சாரியாேரா	 தம 	 சங்ேகாஜத்	 தன்ைமயினால்	 எப்ெபா ம்
பின் க்ேக	 இ ந் 	 வந்தார்.	 ஆனால்	 மகாேதவ	 ேதசாய்	 இவ டன்	 நீங்கள்
ெந ங்கிய	 பழக்கம்	ைவத் க்	ெகாள்ள	 ேவண் ம்	என் 	ஒ 	நாள்	ெசான்னார்
என் 	காந்தி	 கிறார்.41		இதிலி ந் 	காந்தி ம்,	இராஜாஜி ம்	அப்ேபா தான்
தல்	 ைறயாகச்	 சந்தித்தார்கள்;	 எனேவ	 சரியான	 ேபச் ப்	 பழக்கம்	 இல்ைல

என்ப 	ெதரிகிற .	அப்ப 	இ க் ம்ேபா 	ராஜாஜி	எப்ப ப்	பாரதிையக்	காந்திக்
அறி கப்ப த்தியி க்க	 ம்?	 பாரதி	காந்திையச்	 சந்தித்தார்	 என் ம்	 பாரதி
ஒ 	 ெபரிய	 மகான்;	அவைரப்	 பத்திரமாகப்	 பார்த் க்	 ெகாள்ளேவண் ம்	 என்
காந்தி	 றினார்	 என் ம்	 வ.ரா.	 வ 	 பாரதிக் ப்	 கழ்	 வரேவண் ம்
என்பதற்காக	ேஜா க்கப்பட்ட	ஒ 	கற்பைனேயயா ம்	என்றால்	அ 	மிைகயாகா .

உண்ைமயிேலேய	 பாரதிையக்	 காந்தி	 அப்ப ப்	 ேபாற்றி	 யி ந்தால்,	 பாரதியின்
மைற 	 11.9.1921	இல்	 ேநர்ந்த	 சில	 நாள்கள்	கழித் ,	 15.9.1921	இல	் காந்தி
ெசன்ைனக் 	வந் 	10	நாள்க க் 	ேமல்	தமிழகத்தில்	தங்கிப்	பல	இடங்களில்



ெபா க்	 ட்டங்களில்	 ேபசியி ந் ம்,	 பாரதிையப்	 பற்றிக்	 காந்தி	 எங் ேம
றிப்பிடப்	 படவில்ைல	 எனத்	 ‘தமிழ்நாட் ல	் காந்தி’	 என்ற	 லாசிரியர்	 அ.

இராமசாமி	 றிப்பி கிறார்.42	 உண்ைமயில்	 பாரதி	 மீ 	 காந்தி	 உயர்ந்த	 மதிப்
ைவத்தி ந்தால	்அவைரப்	பற்றிப்	ேபசியி க்க	மாட்டாரா?

	 	 	 திலகர்	 மைறந்தேபா ,	 1.8.1920	இல	்அங் ச்	 ெசன்றார்	 காந்தி.	 திலகரின்
பாைடையத்	 க் வதற் த்	 ேதாள்ெகா க்கச்	 ெசன்றேபா 	 அங்கி ந்த
பார்ப்பனர்கள்,	 “நீ	 ைவசியன்,	 இந்தப்	 பாைடையத்	 ெதாடக் டா ”	 எனக்	 றி,
அவைரப்	பி த் க்	கீேழ	தள்ளினார்கள்.43

திலகரின்	 மைறவிற் க	் காங்கிரசில்	 இரங்கல்	 தீர்மானம்	 ெகாண் 	 வந்தனர்.
காந்தி ம்	 ேந ம்	 ேநரில்	 ெசன்றி ந்தனர்.	 ஆனால	் இ ேபான்ற	 எ ேம
பாரதிக் க்	காந்தியால்	நைடெபற	வில்ைலேய!

27.8.1920	 இல்	 தி ெநல்ேவலியில்	 தமிழ்நா 	 காங்கிரசின்	 மாகாண	 மாநா
நடந்த .	 அப்ேபா 	 பாரதி	 கைடயத்தில்	 தான்	 இ ந்தார்.	 தி ெநல்ேவலி
அங்கி ந் 	 மிக	 அ கில்தான்	 உள்ள .	 எனி ம்	 அம்மாநாட் ற் ப்	 பாரதியார்
ெசல்லவில்ைலேய	ஏன்?44

பாரதி	காந்தியின்	தைலைமைய	ஏற் க்	ெகாண்டாரா?

பாரதி	 காந்திையப்	 கழ்ந் 	 பாடல்	 எ தி ள்ளார்	 என்ப 	 உண்ைம.	 ஆனால்
காந்தியின்	ஒத் ைழயாைமக்	ெகாள்ைகையப்	பாரதி	ஏற் க	்ெகாள்ளவில்ைல.

12.8.1920இல்	 காந்தி	 ெசன்ைனயில்	 ேப ம்ேபா ,	 ஒத் ைழயாைமைய	 மிகத்
தீவிரமாக	 ேமற்ெகாள்ள	 ேவண் ெமன	 ேவண் ேகாள்	 வி த்தார்.	 “பதினா
வயதிற் 	 ேமற்பட்ட	 மாணவர்கள்	 தாய்	 -	 தந்ைத	 அ மதியளிக்காவிட்டா ங்
டத்	 தங்கள்	 மனசாட்சி	 ஏற் க்	 ெகாள்வதானால்	 கல் ரிகைள ம்,

பள்ளிகைள ம்	 றக்கணிக்க	ேவண் ம்”	45		என் 	 றினார்.

பாரதி	இைத	ம த் 	30.12.1920	இல்	 ேதசமித்திரன்	ஏட் ல்	எ தியதாவ :



“இப்ேபா 	காண்பிக்கப்பட் ப்பதாகிய	 தற்ப யின்	 ைறகளால்,	அந்தப்	 பயன்
எய் வ 	 சாத்தியமில்ைல.	 ேதசாபிமானிகள்	 மாத்திரேம	 சட்டசைப
ஸ்தானங்கைளப்	 பகிஷ்காரம்	 ெசய்ய,	 மற்ற	 வ ப்பினர்	 அந்த
ஸ்தானங்கைளெயல்லாம்	 பி த் க்	 ெகாள்வார்கள்.	 இந்தியாவில்	 ஆங்கில
ஆட்சிைய	 ஸ்தம்பிக்கச்	 ெசய்தல்	 அரிெதன் 	 ேதான் கிற .	 இங்ஙனேம
வக்கீல்கள்	 தம்	 உத்திேயாகங்கைள ம்,	 பிள்ைளகள்	 ப ப்ைப ம்	 வி ம்ப ச்
ெசய்தல்	 இப்ேபா 	 நம்மால்	 ற்றி ம்	 ஸாதிக்க	 யாத	 விஷயமாகத்
ேதான் வ டன	் றிப்பிட்ட	பயெனய்தி	வி ெமன் 	தீர்மானிக்க ம்	இடமில்ைல.”
46

1921	 இல்	 பாரதி	 ெசன்ைன	 மாகாணத்தில்	 அரசியல்	 வளர்ச்சி	 என்ற	ஆங்கில
ைல	 எ தி ள்ளார்.	 அதில்	 ைவயில்	 “நான்	 எவ்வளேவா	 த த் ம்	 ட

இந்தியா	ஏட் ல்	தீவிரமான	க த் கள்	ெவளிவர	அ மதிக்கப்பட்டன”	47	என்
எ தி ள்ளார்.

ேமற்கண்ட	சான் களின	் லம்	நாம்	அறிந் 	ெகாள்வ 	என்னெவன்றால்,	பாரதி
1906	 தல்	 1908	வைர	ஏகாதிபத்திய	எதிர்ப்பில்	 தீவிரமாகச்	ெசயல்பட் ள்ளார்
என் ம்	 1908	 இல்	 கலிடம்	 ேத ப்	 ைவக் ச்	 ெசன்ற டன்	 ஏகாதிபத்திய
எதிர்ப் 	 ைறய	 ஆரம்பித் ,	 பாரதியின்	 கைடசிக்	 காலத்தில்	 அவ க்
ஏகாதிபத்திய	எதிர்ப் 	உணர்ேவ	இல்லாமல்	ேபாயிற் 	என்பேத	உண்ைமயா ம்.
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	 	 	 	 	 	 பாரதிக் 	 இளைமக்	 காலம்	 தேல	 பார்ப்பன	 இன	 உணர் 	 இ ந்
வந் ள்ள 	 என்பைத	வாழ்க்ைக	வரலா ,	 கவிைதகள்,	 கைதகள்,	 கட் ைரகள்
தலியவற்ைறப்	 ப க் ம்	 ேபா 	அறிய	 கிற .	ஆகேவ	இவ ைடய	 பார்ப்பன

இன	உணர் 	எத்தைகய 	என்ப 	இவண்	ஆராயப்ப கிற .

பாரதியார்	 தன் ைடய	 யசரிைதையக்	 ‘கன ’	 என்ற	 தைலப்பில்	 1910இல்
ெவளியிட் ள்ளார்.	 இதில்	 இவ ைடய	 இளைமக்	 காலத்தில்	 தன் ைடய
தந்ைதக் 	வ ைம	நிைல	வந்தைதக்	 ம்	ேபா 	கீழ்க்கண்ட	வா 	 கிறார்:

பார்ப்பனக்	 லம்	ெகட்டழி 	எய்திய

பாழைடந்த	கலி கம்	ஆதலால்

ேவர்ப்ப	ேவர்ப்ப	ெபா ள்	ெசய்வெதான்ைறேய

ேமன்ைம	ெகாண்ட	ெதாழில்	எனக்ெகாண்டனன்	1

எனக்	 கிறார்.

பார்ப்பனர்கள்	 உடல்	 வியர்க்க	 ேவைல	 ெசய்யக் டா 	 என்ப 	 ம 	 தர்மத்தின்
விதி.

இந்தப்	 பாழாய்ப்	 ேபான	 கலி கத்தில்	 தன் ைடய	 தந்ைத	 வியர்ைவ	 சிந்திப்
ெபா ள்	 ேசர்க்க	 ேவண் ய	 நிைலக் 	 ஆளாக	 ேநர்ந்த 	 என் 	 உளம்	 ெநாந்

கிறார்.

‘ச கம்’	 என்ற	 தைலப்பில்	 பாரதி	 நால்வ ணத்ைத	 மிக ம்	 வலி த்திப்
பா கிறார்:

ேவதம்	அறிந்தவன்	பார்ப்பான்	-	பல



வித்ைத	ெதரிந்தவன்	பார்ப்பான்

நீதி	நிைல	தவறாமல்	-	தண்ட

ேநமங்கள்	ெசய்பவன்	நாய்க்கன்

பண்டங்கள்	விற்பவன்	ெசட்

பிறர்	பட் னி	தீர்ப்பவன்	ெசட்

நா 	வ ப் மிங் 	ஒன்ேற	-	இந்த

நான்கினில்	ஒன் 	 ைறந்தால்

ேவைல	தவறிச்	சிைதந்ேத	-	ெசத்

வீழ்ந்தி ம்	மானிடச்	சாதி	2

இங் ப்	பிராமணன்,	சத்திரியன்,	ைவசியன்,	 த்திரன்	 தலிய	நால்வ ணங்கள்
இ க்க	 ேவண் ம்	 என்கிறார்	 பாரதி.	 நால்வ ணம்	 அழிந்தால்	 மனித	 இனேம
அழிந் 	வி ம்	என்கிறார்.	அப்ப யானால்	பார்ப்பா க் 	என்ைறக் ம்	 த்திரன்
உைழத் ப்	ேபாட் க்	ெகாண் க்க	ேவண் ம்;	பார்ப்பான்	ேகாவில்	 ைச	ெசய்
விட் 	ேநாகாமல்	சாப்பிட	ேவண் ம்	என் 	ெசால்லாமல்	ெசால்கிறார்.

‘கண்ணன்	 என்	 தந்ைத’	 என்ற	 பாடலி ம்	 பாரதி	 நால்	 வ ணத்ைதக்	 ெக த்
விட்டார்கேள	எனக்	 றி	வ ந் கிறார்:

நா 	 லங்கள்	அைமத்தான்	-	அைத

நாசம்	உறப் ரிந்தனர்	 டமனிதர்	3

என்கிறார்.

பாரதி	தமிழகத்தில்	வாழ்ந்தா ம்	வடவரின்	ஆரியக்	கலாச்சாரத்ைத	வி ம்பினார்
என்பைதப்	பின்வ ம்	பாடல்	 லம்	அறிய	 கிற :



ேவள்விகள்	ேகா 	ெசய்தால்	-	ச ர்

ேவதங்கள்	ஆயிரம்	 ைறப்ப த்தால்

ம்	நற் ண்ணியந்தான்	4

பாரதியின்	 பாடல்களில்	 சில	 பார்ப்பனர்கைளக்	 கண் ப்ப 	 ேபாலத்	 ேதான் ம்.
அவற்ைறப்	 ப த் 	 விட்ட,	 அறிஞர்களில்	 சிலர்,	 பாரதி	 பார்ப்பனர்கைள
எப்ப ெயல்லாம்	 கண் க்கிறார்	 பா ங்கள்	 என் 	 றிப்	 ெப ைமப்பட் க்
ெகாள் வேதா ,	 பாரதிையப்	 பார்ப்பனிய	 எதிர்ப்பாளர்	 எனக்	 காட்ட
ைனகின்றனர்.	 உண்ைமயில்	 பாரதி	 அந்த	 எண்ணத்ேதா தான்	 அப்ப ப்

பா னாரா	என்ப 	ஆய் க் ரியதா ம்.

எ த் க்காட்டாக,

‘ஸ்வதந்திரப்	பள் ’	என்ற	பாடலில்	பாரதி	பின்கண்டவா 	எ கிறார்:

பார்ப்பாைன	அய்யெரன்ற	கால ம்	ேபாச்ேச	-	ெவள்ைளப்

பரங்கிையத்	 ைரெயன்ற	கால ம்	ேபாச்ேச	5

இந்தப்	 பாடைலப்	 பாரதி	 பள்ளர்கள்	 களியாட்டம்	 ஆ வதாகக்	 க தி
இயற்றி ள்ளார்.	 எனேவ	 பாரதி	 மகிழ்ச்சிேயா தான்	இப்பாடைல	இயற்றி ள்ளார்
என	எண்ணத்	ேதான் ம்.	பாரதியின்	இப்பாட க் 	மயங்காத	தமிழ்	அறிஞர்கேள
இல்ைல	என் 	ெசால்லலாம்.

ஆனால்	இந்தப்	பாடைல	இவர்	மகிழ்ச்சிேயா 	பாடவில்ைல	என,	‘இந்தியா’	ஏட் ன்
உரிைமயாளர்களில்	 ஒ வரான	 மண்டயம்	 சீனிவாசன்	 கிறார்.	 “எம்மிடம்
பாரதியார்	 அ க்க 	 வ வ ண் .	 எ 	 பா னா ம்,	 	 தான்	 விேஷஷமாக	 எ
எ தினா ம்,	 என்னிடத்தில்	அைத	 தலில்	வந் 	காட்டாமல்	இ க்க	 மாட்டார்.
	நான்	என்ன	ேவைலயா	யி ந்தா ம்	அைதச்	சட்ைட	ெசய்யா ,		தனியிடத்திற்
அைழத் ப்	ேபாய்	அைதப்	ப த் க்	காட் வார்.	 	அவ ைடய	 ‘ ேபந்திர	விஜயம்,
தந்திரப்	 பள் ,	 ஞானரதம்’	 தல்ப தி	 இைவகைள	 அவர்	 ஆேவசத்ேதா



ப த் க்	 காட் ய 	 எனக் 	 இப்ெபா ம்	 ஞாபகமி க்கிற .	 ‘பார்ப்பாைன
அய்யெரன்ற	 கால ம்	 ேபாச்ேச’	 என்ற	 பாட் ல்	 தாழ்ந்த	 நிைலைமயில்	 கிடக் ம்
பார்ப்பாைன	 ஏன்	 பழிக்கிறீர்	 என் 	 நான்	 ேகட்டதற் ,	 நான்	 பழிக்கவில்ைலேய,
	அவன்	அந்த	உயர்ந்த	நிைலக் 	அ கனல்ல,	தாழ்ந் 	கிடக்கிறான்	என் 	தாேன
நா ம்	ெசால்கிேறன்	என்றார்”6	எனப்	பாரதியின்	பார்ப்பன	நண்பேர	 றி ள்ளார்.

அைதப்	 ேபால	 ‘ேபராைசக்காரனடா	 பார்ப்பான்’	 என்ற	 பாடல்.	 இந்தப்	 பாடைலப்
ப த்த டன்	 பாரதி	 பார்ப்பனர்கைள	 	 எவ்வள 	 க ைமயாகச்	 சா கிறார்
எனத்ேதான் ம்.	இந்தப்	 பாடைல	 ைமயாகப்	 ப த் ப்	 பார்த்தால்தான்	இதன்
ெபா ள்	 நன் 	 விளங் ம்.	 பாரதி	 தீவிர	 ஏகாதிபத்திய	 எதிர்ப் ணர்வாளராக
இ ந்தேபா 	எ தப்பட்ட 	இப்பாடல்.	அப்ேபாெதல்லாம்	பார்ப்பனர்கள்	மட் ம்தான்
காவல்	 ைறயில்	 பணியாற்றினார்கள்.	 நம்மவர்களால்	 சாதாரணக்	 காவலர்
ேவைலயில்	 டச்	 ேசர	 யாத	 காலம்	 அ .	 காவல்	 ைறயில்	 பணியாற்றிய
பார்ப்பனர்கள்	 பாரதிக் ச்	 சில	 ன்பங்கைள	விைளவித் 	வந்தனர்.	 (ஆதாரம்	 :
பாரதி	 -	 கால ம்	 க த் ம்;	ஆசிரியர்	 :	 ெதா. .சி.	 இர நாதன்)	 எனேவதான்
பாரதி	இந்தப்	பாடைலப்	பா ள்ளார்.

நா ம்	பிைழக் மிந்தப்	பிைழப் 	-	ஐேயா

நாெளல்லாம்	 ற் தேல	உைழப்

பா ம்	க நாய்ப்	ேபாலி க்	-	காரப்

பார்ப்ப க்	 ண் திேல	-	பிைழப்

ேபராைசக்	காரனடா	பார்ப்பான்	-	ஆனால்

ெபரிய ைர	என்னி டல்	ேவர்ப்பான்

யாரானா ம்	ெகா ைம	இைழப்பான்	-	 ைர

இம்ெமன்றால்	நாய்ேபால	உைழப்பான்.



ன்னாளில்	ஐயெரல்லாம்	ேவதம்	ெசால்வார்

ன் மைழ	ெபய் மடா	மாதம்

இந்நாளில்	ெபாய்ைமப்	பார்ப்பார்	-	இவர்

ஏ ம்	ெசய் ம்	கா ெபறப்	பார்ப்பார்7

இப்பாடல்	 லம்	பாரதி	உணர்த் வ 	என்ன?	ேவதம்	ஓ ம்	பார்ப்பாைன	உயர்த்திப்
ேபாற் ம்	 பாரதி	ெவள்ைளயனிடம்	 ேபாலீசாக	இ க் ம்	 பார்ப்பனர்கைள	 மட் ேம
கண் க்கிறார்.	 பார்ப்பான்	 மற்றவர்களால்	 அய்யர்	 என் 	 அைழக்கப்படேவண் ம்
என்பேத	பாரதியின்	உட்கிடக்ைக	என்ப 	இதன்	 லம்	 லனாகிற .

பாரதி	 ைவயில்	இ ந்தேபா 	கனகலிங்கம்	என்ற	ஆதித்	திராவிட க் ப்	
ல்	 மாட் 	 விட் ,	 “உன்ைன	 இன் 	 தல்	 பார்ப்பான்	 ஆக்கி	 விட்ேடன்”	 என்
றினார்.	இதனால்	பாரதி	ஒ 	சாதி	ஒழிப் 	வீரர்	என் 	பலர்	க கின்றனர்.

கனகலிங்கம்	என்பவர்	வள் வர்	சாதிையச்	ேசர்ந்தவர்.	வள் வர்கள்தான்	ஆதித்
திராவிடர்களின்	வீ க க் ப்	 ேராகிதம்	ெசய்யச்	ெசல்வார்கள்.	பைறச்ேசரிக் ப்
பார்ப்பனர்கள்	 ெசல்வதில்ைல.	 பார்ப்பனர்கள்	 ேமல்சாதியினர்	 வீ களில்	 ெசய் ம்
சடங் கைளப்	பைறச்ேசரியில்	வள் வர்கள்தான்	ெசய்வார்கள்.

எனேவதான்	 பாரதி	 கனகலிங்கம்	 என்ற	 வள் வ க் ப்	 ல்	 மாட் 	 விட் ,
‘உன்ைனப்	 பார்ப்பான்	 ஆக்கிவிட்ேடன்’	 என் 	 றி ள்ளார்.	 கனகலிங்கம்
	வள் வன்தான்	என்பைத	பாரதிேய	உ திப்ப த்தி ள்ளார்:

“எனக் ம்	 ஒ 	 வள் வப்	 ைபய க் ம்	 ஸ்ேநஹம்.	 அவ ைடய	 ேகாயில்
அம்மன்மீ 	 நான்	 பாட் க்	 கட் க்	 ெகா த்ேதன்.	 அவன்	 அ க்க 	 எங்கள்
வீட் க் 	வ வ ண் .”8

இந் 	 மதத்ைதக்	 காப்பதற்காகப்	 பார்ப்பனர்கள்	 மற்றவர்க க் ப்	 ல்
அணிவிப்ப 	 வழக்கமாக	 நைடெப ம்	 நிகழ்ச்சி.	 	 இைதேயதான்	 பாரதி
ெசய் ள்ளார்.	 ஆரிய	 சமாஜ்யம்	 இைத	 ெதாடர்ந் 	 ெசய் 	 ெகாண் க்கிற .



	ஆதி	திராவிடர்கள்	பிற	மதங்க க் 	ெசல்லாமல்	இ ப்பதற்காகச்	ெசய்யப்ப ம்
ெசயல்	இ .		இைத	எப்ப ப்	 ரட்சிகரமானச்	ெசயலாகக்	க த	 ம்?

நந்தைனப்	ேபால்	ஒ 	பார்ப்பான்	-	இந்த

நாட் னில்	இல்ைல;	 ணம்	நல்ல	தாயின்

												எந்தக்	 லத்தினேர ம்;	உணர்

வின்பம்	அைடதல்	எளிெதனக்	கண்ேடாம்.	9

என் 	 பாரதி	 பா ள்ளதால்,	 பாரதிக் ச்	 சாதி	 உணர் 	 இல்ைல	 எனப்	 பலர்
க கின்றனர்.	 பாரதி	நந்தைன	ஏன்	 உயர்வாகப்	 பா னார்	என்றால்,	நந்தன்	ஒ
பார்ப்பன	அ ைம	என்பதாேலேய.

தில்ைல	நக க் 	வந்தவன்	ஊ க் ள்	 ட	 ைழயவில்ைல.	பல	நாட்கள்	தில்ைல
நகரின்	 எல்ைலயிேலேய	 ற்றிச்	 ற்றி	 வந் 	 ெகாண் ந்தான்.	 தீட்சிதர்கள்
கனவில்	சிவன்	 ேதான்றி	 நந்தைனத்	 தீக் ளிக்கச்	ெசய் 	அைழத் 	வ ம்ப க்
றியதாக	 நந்தனிடம்	 றி,	 தீக் ளிக்கச்	 ெசய்தனர்.	 நந்தன்	 தீயில்	 இறங்கிச்

ெசத்தான்.	 ஆனால்	 அவன்	 பார்ப்பன	 வ வம்	 ெபற் ச்	 சிவன 	 ேசர்ந்ததாகப்
பார்ப்பனர்	 கைத	 கட் 	 விட்டார்கள்.	 நந்தன்	 ரட்சிகர	 ணேம மின்றி,
பார்ப்பனர்கள்	 ெசால்லியப ெயல்லாம்	 ெசய்ததால்தான்	 பாரதி	 நந்தைனப்
கழ்கிறார்.	 ணத்தினால்	ஒ வன்	 ேமல்சாதி	ஆக	 யா 	என் 	 பாரதிக் த்
ெதரியாதா	என்ன?	பாரதி	ம நீதி	 தலான	சாத்திரங்கைள	ஆழமாகப்	ப த்தவர்.
பாரதி	 நந்தைனப்	 பார்ப்பான்	 எனப்	 கழ்வ 	 ஒ 	 வஞ்சகேம.	 பாரதியின்
சமகாலத்தில்	 தாழ்த்தப்பட்டவர்கள்	 ன்ேனற்றத்திற்காக	 அரசியல்,	 ச தாய
இயக்கம்	 நடத்திய	அேயாத்திதாசப்	 பண் தர்	இரட்ைடமைல	 சீனிவாசன்,	 எம்.சி.
ராஜா	 ஆகியவர்கைளப்	 பற்றி	 ஒ 	 வரி	 ட	 எ தவில்ைலேய,	 ஏன்?	 அதற் ப்
பதிலாக	 நந்தைன ம்	 சாமி	 சகஜானந்தைர ேம	 பாரதி	 ஆதித்திராவிடர்க க்
வழிகாட் களாகக்	காட் கிறாேர,	ஏன்?

பாரதி	 மீைச	 ைவத் க்ெகாண்ட	 	 காரணத்தினால்	 ட,	 சிலர்	 இவர்



பார்ப்பனர்க க் 	 எதிர்ப்பாக	 மீைச	 ைவத் க்	 ெகாண்டதாக	 நம் கின்றனர்.
ஆனால்	உண்ைம	அப்ப 	இல்ைல.	பாரதிேய	 றக்	ேகட்ேபாம்:

“ேவத	 மியாகிய	 ஆரிய	 வர்த்தத்தில்	 பிராமணர்களில்	 மீைச	 இல்லாமலி ப்ப
சாஸ்திர	விேராதெமன்ற	பாவிக்கிறார்கள்.	அங் 	ஒ வன்	மீைசையச்	சிைரத்தால்
அவ ைடய	ெந ங்கிய	 ற்றத்தாரில்	யாேர ம்	இறந் 	ேபானதற்கைடயாளமாகக்
க தப்ப கிற .	 பல	 வ ஷங்க க் 	 ன் 	 நான்	 ஸ்ரீகாசியில்	 ஜய	 நாராயண
கலாசாைல	என்ற	இங்கிலீஷ்	பள்ளிக்	 டத்தில்	ேசர்ந் 	வாசிக்கப்ேபாேனன்.	நான்
தமிழ்	 நாட் லி ந் 	 ெசன்றவனாதலால்	 தமிழ்நாட் ப்	 பிராமணரின்	 வழக்கப்ப
அ க்க 	 கச்	சவரம்	ெசய் 	ெகாண் ந்ேதன்.	அப்ேபா 	என் டன்	ப த் க்
ெகாண் ந்த	பிள்ைளகள்	என்ைன	ேநாக்கி	மிக ம்	ஆச்சரியப்பட்டனர்.

எப்ேபா 	 பார்த்தா ம்	 இவன்	 மீைசைய	 சிைரத் 	 விட் 	 வ வதன்	 காரணம்
யாெதன் 	 அவர்க க் ள்ேளேய	 பலநாள்	 ஆேலாசைன	 ெசய் 	 பார்த்தார்கள்.
அவர்க க்ெகான் ம்	 லப்படவில்ைல.	கைடசியாக	என்ைனேய	ஒ வன்	ேகட் த்
தீர்த்தான்.	 ‘உங்கள்	 ம்பத்தில்	 யாேர ம்	 வாரம்	 தவறாமல்	 ெசத் ப்
ேபாய்க்ெகாண் க்கிறார்களா?’	என் 	என்னிடம்	வினவினான்.	அவன்	இங்ஙனம்
ேகட்டதின்	காரணத்ைத	அறிந் 	ெகாண் ,	 “அப்ப 	யில்ைலயப்பா!	தமிழ்	நாட் ல்
பிராமணர்	 மீைச	ைவத் க்	ெகாள் ம்	வழக்கமில்ைல	என் 	ெதரிவித்ேதன்”	 10
என் 	 பாரதி	 றி ள்ளார்.	 பாரதி	 காசியில்	 ப த்ததால்	வடநாட் 	ஆரியர்களின்
கலாச்சார	 ைறையப்	பின்பற்றி	மீைசைய	ைவத் க்	ெகாண்டார்	என்பேத	உண்ைம.

ெசன்ைன	எ ம் ரில்	 ஸ்பர்ேடங்க்	என் மிடத்தில்	டாக்டர்	 .எம்.	நாயர்	அவர்கள்
பஞ்சமர்	 மாநாட் ல்	 7.10.1917	 அன் 	 ேப ம்ேபா 	 பார்ப்பனர்கைள	 மிகக்
க ைமயாக	விமர்சனம்	ெசய் 	ேபசி ள்ளார்.

இ 	 றித் ப்	பாரதி	எ வைதப்	பார்ப்ேபாம்.

“ெசன்ைனப்	 பட் னத்தில்	 நாயர்,	 கஷிக்	 ட்டெமான்றில்,	 பைறயைர	 விட்
இரண் 	 ன் 	 பார்ப்பனைர	 அ க் ம்ப த்	 ண் யதாகப்	 பத்திரிைகயில்
வாசித்ேதாம்.”	11



“என்னடா	இ !	ஹிந் 	தர்மத்தின்	பஹிரங்க	விேராதிகள்	பைறயைரக்	ெகாண்
பிராமணைர	அ க் ம்ப ச்	 ெசய் ம்	 வைர	 ெசன்ைனப்	 பட்டணத் 	ஹிந் க்கள்
பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்கள்!	அேட	பார்ப்பனைனத்	தவிர	மற்ற	ஜாதியாெரல்லாம்
அவமதிப்பாகத்தான்	 நடத் கின்றார்கள்.	 எல்ேலாைர ம்	 அ க்க	 பைறயரால்

மா?”	12

டாக்டர்	 நாயரின்	 ஸ்பர்ேடங்க்	 உைரையப்	 ப த் ப்	 பார்த்தால்	 அதில்	 அவர்
பார்ப்பனர்கைள	 அ ங்கள்	 உைத ங்கள்	 என	 றியதாகத்	 ெதரியவில்ைல.
அவ ைடய	 ட்டம்	 ேகட் விட் 	 வந்த	 சிலர்	 ஆத்திர ற் 	 ஒ 	 சில
பார்ப்பனர்கைள	 அ த்ததாகேவ	 ைவத் க்	 	 ெகாள்ேவாம்.	 ெசன்ைனயில்	 உள்ள
பார்ப்பனைர	அ த்தால்	 ைவயில்	உள்ள	பாரதிக் 	ஏன்	ேகாபம்	வர	ேவண் ம்?
பாரதி	20.11.1918	வைர	 ைவயில்	இ ந்தார்.	டாக்டர்	நாயர்	பஞ்சமர்	மாநாட் ல்
ேபசிய 	 7.10.1917இல்.	 ெபரியார்	 ெசால் வாேர,	 “கன்னியா மரியில்	 உள்ள
பார்ப்பா க் 	 ெகாட் னால்	 காஷ்மீரில்	 உள்ள	 பார்ப்பா க் 	 ெநறிகட் க்
ெகாள் ம்”	என் ,	அ ,	பாரதிக் ம்	இங் 	 ற்றி ம்	ெபா ந்திவி கிற .

‘ஆரியர்களின்	 வீழ்ச்சிக் க்	 காரணம்	 என்ன?’	 என்பைதப்	 பாரதி	ஆய் 	 ெசய்
எ கிறார்.	 “ஆரியராகிய	 நாம்	 ஏன்	 வீழ்ச்சி	 ெபற்ேறாம்?	 நம 	 தர்மங்கைள
இழந்ததினால்.	 அறிைவ	 அபிவி த்தி	 ெசய்தல்;	 பல்லாயிர	 வைகப்பட்ட
சாஸ்திரங்கள்,	அதாவ 	அறி 	 ல்கைளப்	பயிற்சி	ெசய் 	வளர்த்தல்,	தர்மத்ைத
அஞ்சா 	 ேபாதைன	 ெசய்தல்	 தலியன	 பிராமண	 தர்மங்கைள ம்,	 வீரத்
தன்ைமையப்	 பரிபாலித்தல்	 தலிய	 ஷத்திரிய	 தர்மங்கைள ம்	 வியாபாரம்,
ைகத்ெதாழில்	 என்ற	 ைவசிய,	 த்திர	 தர்மங்கைள ம்	 நாம்	 சிைதய
இடங்ெகா த் 	விட்ேடாம்...	இ ேவ	நம 	வீழ்ச்சியின்	காரணம்.”	13

பாரதி	தன்	கைதகளில்	 ட,	பார்ப்பனச்	சாதியின்	உயர்ைவப்	பற்றிேய	 கிறார்.
‘பிராயச்சித்தம்’	 என்ற	 கைதயில்	 சாதிெகட்ட	 பார்ப்பனைனச்	 சாதியில்	 ேசர்க்க
.50,000	 ெசல 	 ெசய் ம்ப க்	 றிக்	 கைதைய	 க்கிறார்.	 அக்கைதயின்
க்கம்	வ மா :

“ஆங்கிலம்	 ப த்த	 ராமச்சந்திரய்யர்	 என்பவர்	 ெவளிநா 	 ெசன் 	 ‘ேமரி	 ட்ரிச்’



என்ற	 ெவள்ைளக்காரப்	 ெபண்ைணத்	 தி மணம்	 ெசய் ெகாண் 	 வ கிறார்.
இங் 	 வந்த டன்	 அந்த	 ெவள்ைளக்காரப்	 ெபண்	 நம்ம	 ஊர்	 பார்ப்பனப்
ெபண்கைளப்	 ேபாலேவ	 ‘ம சார்’	 டைவ	 கட் க்ெகாள்கிறாள்.	 தன்	 ெபயைர ம்
ஸீதா	ேதவி	என் 	மாற்றி	ைவத் க்	ெகாள்கிறாள்.	ெநற்றியில்	 ங் மம்	ைவத் க்
ெகாண் 	அசல்	 பார்ப்பனப்ெபண்	 ேபாலேவ	 மாறிவிட்டாள்.	அவள்	கணவன்	கடல்
கடந் 	 வந்ததினா ம்,	 ேவ 	 இனத் ப்	 ெபண்ைணத்	 தி மணம்	 ெசய்
ெகாண்டதா ம்,	 அவைன	 மீண் ம்	 பிராமணர்	 சாதியில்	 ேசர்க்க	 அவ் ர்
பார்ப்பனர்கள்	ம க்கிறார்கள்.	அப்ேபா 	மாஷா ப்	தீஷிதர்	என்பவர்,

“ப்ராம்ஹணா	 மமேதவதா!	 (பிராமணர்	 எனக் த்	 ெதய்வம்)	 என் 	 ஸ்ரீமந்
நாராயணேன	 ெசால் கிறார்;	 அப்ப யி க்ைகயில்	 யா ம்	 பிராமணப்
பதவியிலி ந் 	 ந வக்	 டா ,	 ந வினா ம்	 ம ப 	 ேசர்ந் 	 ெகாள்ள
ேவண் ம்”	என்கிறார்.

இக்கைதயின்	 வில்,	 .	50,000	ெசல 	ெசய் 	(ப்ராயச்	சித்தம்)	சாதி	ெகட்ட
பார்ப்பனரான	 ராமச்சந்திர	 தீட்சிதைரப்	 பார்ப்பனச்	 சாதியில்	 ேசர்த் க்
ெகாள்வதாகக்	கைத	 கிற .”	14

பாரதியார்	தன் ைடய	கைடசிக்	காலத்தில்	எ திய	கைத	‘சந்திரிைகயின்	கைத’.
இக்கைத	 வைத ம்	 எ தி	 க் ம்	 ன்ேப	 அவர்	 இறந் 	 விட்டார்.
இக்கைதயில்	 ப் சாமிக்	 ேகானா ைடய	 மகள்	 மீனாட்சியின்	 மீ 	 ேகாபால்
அய்யங்கா க் க்	 காதல்	 ஏற்ப கிற .	 அந்த	 அய்யங்கார்	 இைடயர்	 வீட் ற்
வந் 	 ெபண்	 ேகட்கிறார்.	 அதற் 	 அந்தக்	 ேகானார்,	 ‘நான்	 சாஸ்திரங்களில்
நம்பிக்ைக ைடயவன்.	 த்திரச்	 சாதிையச்	 ேசர்ந்தவன்	 நான்.	 என் ைடய
ெபண்ைணப்	 பிராமண க் க்	 கலியாணம்	 ெசய் 	 ெகா ப்பதனால்	 எனக் ப்
பாவம்	வந் 	ேச ம்.	எனேவ	எனக் 	இதில்	சம்மதம்	இல்ைல’	என்கிறார்.	இைதக்
ேகட்ட	 ேகாபால்	 அய்யங்கார்...	 ‘நிஜமான	 பிராமணன்	 பிராமண	 லத்தில்
மாத்திரமன்றி	மற்ற	நான் 	வர்ணங்களி ம்	ெபண்ெண க்கலாெமன் 	சாஸ்திரம்
	 ெசால் கிற .	 	 இந்த	 விஷயத்தில்	 உங்க க் ச்	 சந்ேதகம்	 இ ந்தால்,
என்னிடத்தில்	 தமிழில்	 ம 	 ஸ்மி தி	 இ க்கிற .	 உங்களிடம்	 அந்த	 78-
790ைலக்	காட் கிேறன்.	அைத	நீங்கேள	வாசித் ப்	பா ங்கள்’	என்கிறார்.15



இக்கைதயின்	 லம்	 பார்ப்பனர்கள்	 எந்தச்	 சாதியில்	 ேவண் மானா ம்	 ெபண்
எ க்கலாம்	 என்பைதப்	 பாரதி	 ம நீதிைய	ஆதாரம்	 காட் 	 க்கிறார்.	ஆனால்
பார்ப்பனப்	ெபண்கைளப்	பிற	சாதியில்	தி மணம்	ெசய்விக்கப்	பாரதி	எதிர்ப்பாகேவ
இ ந் ள்ளார்	என்பைதப்	பின்வ ம்	சான் 	 லம்	அறியலாம்.

“பாரதி	கடயத்தில்	வாழ்ந்த	காலத்தில்	ஒ நாள்	பாரதி ம்,	நாராயணப்	பிள்ைள ம்
கலப் த்	 தி மணம்	 பற்றிப்	 ேபசிக்	 ெகாண் ந்தார்கள்.	 தி ெரன் 	 நாராயணப்
பிள்ைள,	 பாரதி	 நாம்	 இ வ ம்	 எவ்வித	 வித்தியாச ம்	 இல்லாமல்	 பழகி
வ கிேறாேம!	 உங்கள்	 மகள்	 ச ந்தலா	 பாப்பாைவ	 என்	 மக க் க்	 கல்யாணம்
ெசய் 	ைவத்தால்தான்	என்ன?	என் 	ேகட்டார்.	பாரதி	சற் 	உஷ்ணமாகேவ	கலப்
மணத்ைத	மனப் ர்வமாக	ஆதரிக் ம்	எண்ணம்	உங்க க் 	இ க் ேமயானால்,
நீங்கள்	 தலில்	 உங்கள்	 மக க் 	ஒ 	 பைற	அல்ல 	 சக்கிலியப்	 ெபண்ைணத்
ேத த்	தி மணம்	ெசய்விக்க	ேவண் ய .	 	அதன்	பிற 	பாப்பா	தி மணத்ைதப்
பற்றிப்	 ேபசலாம்”	என்றார்.	 பிள்ைள ம்	 பாரதி ம்	க ைமயான	வாதப்	 பிரதிவாதம்
ெசய்தார்கள்.	 வில்	பாரதி	வி வி 	என் 	தம்	வீ 	ேபாய்ச்ேசர்ந்தார்.	அப்ேபா
காைல	11	மணி	இ க் ம்.

நாராயணப்பிள்ைள	 ெசல்வந்தரானதால்	 அவர 	 நடவ க்	 ைககைளப்	 பற்றி
விமர்சிக்க ம்	ஊரார்	பயப்ப வார்கள்.	மைனவிைய	இழந்த	அவர்,	ஊர்க்ேகாவில்
அர்ச்சகரான	ஒ 	 பிராமணரின்	 மைனவிையத்	தம்	 வீட் ல்	ைவத் ப்	 பராமரித்
வந்தார்.	 அந்த	 அர்ச்சக ம்	 நிர்ப்பந்தம்,	 லாபம்	 இரண்ைட ம்	 க தி	 அைதப்
ெபா ட்ப த்தாமல்	இ ந்தார்.

வீட் க் 	வந்த	பாரதி	மனம்	ெநாந் 	திண்ைணயில்	அமர்ந்தி ந்தார்.	அச்சமயம்
அந்த	 அர்ச்சகர்	 ெத 	 வழிேய	 ேபானார்.	 பாரதி	 திண்ைணயிலி ந் 	 தித்
அர்ச்சகரிடம்	 “உன்	 ேபான்ற	 மானங்	 ெகட்டவர்களின்	 ெசய்ைகயால்	 தாேன
நாராயணப்பிள்ைள	 என்ைனப்	 பார்த் 	அக்ேகள்வி	 ேகட் ம்ப 	ஆயிற் ”	 என்
ெசால்லி,	அவர்	கன்னத்தில்	பளீெரன் 	அைறந் 	விட்டார்.

அர்ச்சகர்	 அலறிப்	 ைடத் க்	 ெகாண் 	 ஓ 	 நாராயணப்	 பிள்ைளயிடம்
ைறயிட்டார்.	 நாராயணப்பிள்ைளக் க்	 கட் க்	 கடங்காத	 ஆத்திரம்	 ஏற்பட்ட .



தன்	ேவைலயாள்	ஒ வைன	அ ப்பி	பாரதியின்	ைமத் னர்	அப்பா ைரைய	வரச்
ெசான்னார்.	 பதறிப்ேபாய்	 விைரந் 	 வந்த	அப்பாத் ைரயிடம்	இன் 	இர க் ள்
பாரதிையக்	 கடயத்ைத	 விட் 	 ெவளிேயற்றாவிட்டால்,	 ஆட்கைள	 ஏவி	 அவைர
இரேவ	தீர்த் க்	கட் விடப்	ேபாவதாக	எச்சரித்தார்	நாராயணப்பிள்ைள.

பாரதி	 வீட் ல்	 ஒேர	 ழப்பம்;	 கலக்கம்.	 வில்	 பாரதிைய ம்	 அவர்
ம்பத்ைத ம்	ெசன்ைனக் 	அ ப்பத்	 தீர்மானித்தார்கள்.	வி யற்காைல	நா

மணிக் 	 வ ம்	 தி வனந்த ரம்	 எக்ஸ்பிர க் க்	 டக்	 காத்திராமல்,	 பிற்பகல்
2.30	 மணிக் 	 வ ம்	 ெசங்ேகாட்ைட	 பாசஞ்சரில்	 அவசர	 அவசரமாக	 ட்ைட

ச் க டன்	அவைர	ஏற்றி	அ ப்பினார்கள்.

பாரதி	 றப்பாட் 	 வ ம்	 ெசய்தி	 ேதசமித்திரன்	 ஆசிரியர்	 ஏ.ரங்கஸ்வாமி
ஐயங்கா க் ம்,	 நண்பர்	 வக்கீல்	 எஸ்.	 ைரசாமி	 ஐய க் ம்	 தந்தி	 லம்
ெதரிவிக்கப்பட்ட .	இ 	1920	நவம்பர்	மாதம்	நைடெபற்ற .”	16

எனப்	 பாரதியின்	 வாழ்க்ைக	 வரலாற்ைற	 ஆதாரப் ர்வமாக	 எ தி ள்ள
ரா.அ.பத்மநாபன்	 றி ள்ளார்.

பாரதி	 ெசன்ைனக் 	 வந்த 	 ட	 ஒ 	 விபத் தான்.	 அரசியல்	 நடத்த	 அவர்
ெசன்ைனக் 	வரவில்ைல.	பார்ப்பனப்	ெபண்ைணக்	 கீழ்ச்சாதிக்காரன்	தி மணம்
ெசய் 	ெகாள்ளக் டா 	 	பார்ப்பன	ஆண்	எந்த	சாதி	ெபண்ைண ம்	தி மணம்
ெசய் 	ெகாள்ளலாம்	என்ப தான்	அவரின்	க த்தாக	உள்ள .

பாரதியார்	‘ஞானரதம்’	என்ற	கைதயில்	நால்வ ணத்ைத	வலி த்தி ள்ளார்.

“ஜனங்க க் 	 ஏற்படக்	 ய	 ன்பங்க க்ெகல்லாம்	 அறிவின்ைமேய
காரணமாதலா ம்,	 அந்த	 அறிவின்ைம	 ஏற்படாமற்	 பா காப்பேத	 பிராமணன்
கடைமயாதலா ம்	 பிராமணர்கேள	 ெபா ப்பாளிகளாவார்கள்.	 ஜனங்க க் ள்
த்திர	 தர்மம்	 ைறந் 	 ேபானால்,	 அப்ேபா 	 பிராமணர்	 த்திர	 தர்ம

ேபாதைனேய	 தல்	ெதாழிலாகக்	ெகாண் 	நாட் ல்	உண்ைமயான	 த்திரர்கைள
அதிகப்ப த்த	 ேவண் ம்.	 ஷத்திரிய	 தர்மத்திற் ம்,	 பிராமண	 தர்மங்க க் ம்
ஊனம்	 ேநரி மாயின்	 ஜன	 ச கம்	 வ ேம	 ஷீணமைடந் 	 ேபாய்வி ம்”	 17



என்கிறார்.

இந்த	 உலகத்தில்	 உள்ள	 பிரச்சைனகள்	 எல்லாம்	 தீர	 1917இல்	 பாரதி	 ம்	வழி
என்னெவன்றால்	மீண் ம்	நால்வ ணம்	ேதான்ற	ேவண் ம்	என்பேத:

“கலி கம்	 ஐயாயிரம்	 வ ஷத் க் ப்	 பிற 	 ஒ 	 கம்	 பிறக் ம்.	 அ தான்
கலி கத் க் ள்ேள	 கி த கம்.	 அப்ேபா 	 இந்த	 உலகேம	 மா ம்;
அநியாயங்கெளல்லாம்	 ெநா ங்கித்	 தவி 	 ெபா யாகி	 வி ம்.	 நா 	 லம்
ம ப ேயற்ப ம்.	 அந்த	 நா 	 லத்தா ம்	 ெவவ்ேவ 	 ெதாழில்	 ெசய்
பிைழத்தா ம்	 ஒ வ க்ெகா வர்	 அநியாயம்	 ெசய்ய	 மாட்டார்கள்.	 அன்ேப
ெதய்வெமன் 	 ெதரிந் 	 ெகாள்வார்கள்.	 அன்பி ந்தால்	 ழந்ைத ம்	 தா ம்
ஸமானம்;	ஏைழ ம்	ெசல்வ ம்	ஸமானம்.

அப்ேபா 	மாதம்	 ன் 	மைழ	ேநேர	ெபய் ம்,	பஞ்சம்	என்ற	வார்த்ைதேய	இரா .
ெதற் த்	 ேதசத்தில்	 பிராமண	 லத்தில்	 கபில	 னிவ ம்	அகப்ேபய்ச்	 சித்த ம்
தி ம்பி	 அவதாரம்	 ெசய்வார்கள்.	 அவர்கள்	 ஊ ராகப்	 ேபாய்	 ஜனங்க க் த்
தர்மத்ைதச்	 ெசால்லி	 ஜாதி	 வழக்ைக	 எல்லாம்	 தீர்த் 	 ைவப்பார்கள்.	 அப்ேபா
தர்மம்	நிைல	ெப ம்.18”

1919	 ன்	மாதம்	பாரதி	கடயத்தில்	இ ந்தேபா 	அவர்	மகள்	தங்கம்மாவிற் த்
தி மண	 ஏற்பா 	 ெசய்யப்பட்ட .	 தி மணத்திற் 	 ன்தினம்	 வைர	 பாரதிக்
இச்ெசய்தி	ெதரியா .	ம நாள்	காைல	தி மணம்	நடக்க	ேவண் ம்.	பாரதியின்
ைமத் னர்	அப்பா ைரக் த்	 க்கேம	வரவில்ைல.

வி யற்காைல	 4	 மணிக் த்	 தங்ைக	 ெசல்லம்மாைவ	 அைழத் க்	 ெகாண்
பாரதியிடம்	ெசன் ,	 ‘இன் 	உன்	மகள்	தி மணம்.	 நீ	வந் 	தாைர	வார்த் 	உன்
ெபண்ைணக்	கன்னிகாதானம்	தர	ேவண் ம்’	என்றனர்.	பாரதி	மகிழ்ச்சி டன்	‘சரி’
என்றார்.

அங்ேகேய	 அவசர	 அவசரமாக	 ெவந்நீர்	 தயாராயிற் .	 பாரதி	 ஸ்நானம்	 ெசய் ,
அழகாகப்	 த்தாைட	 அணிந் 	 கிரமமான	 ைறயில்	 மணப்பந்த க் 	 வந்தார்.
வழக்கமான	 தைலப்பாைக	 ேகாட் 	 இன்றி,	 ெநற்றியில்	 பட்ைடயாக	 வி தி



அணிந் ,	 பளிச்ெசன்ற	 	 டன்,	 பஞ்ச	 கச்சக்	 ேகாலத்தில்	 அவைரக்
கண்ேடார்	வியந் 	மகிழ்ந்தனர்.	அைத	விட	ஆச்சரியம்	தந்த 	அவர்	ஸம்ஸ்க் த
மந்திரங்கைள	 அ த்தந்	 தி த்தமாக	 அர்த்த ஷ் டன்	 உச்சரித் ப்	 பக்திச்
சிரத்ைத டன்	 கிரிையகைள	 நடத்தியதா ம்”19	 ேமற்கண்ட	 தகவைலப்	 பாரதி
வரலாற் 	 ல்	ஆசிரியர்	ரா.அ.	பத்மநாபன்	ெதரிவிக்கிறார்.

கைடசிக்	 காலத்தில்	 எல்ேலா க் ம்	 	 ல்	 அணிவிக்க	 ேவண் ம்	 என்ற
க் 	வந் 	விட்டார்.	அவர்	 வைதப்	பா ங்கள்:

“ஸ்வாமி	 விேவகானந்தர்	 ெசால்லியப ,	 எல்ேலாைர ம்	 ஒேரய யாக
பிராமணர்களாக்கிவிட	 ெமன்பதற் 	நம் ைடய	ேவத	சாஸ்திரங்களில்	தக்க
ஆதாரங்களி க்கச்	ெசய் 	விட்டால்	நல்லெதன்ப 	என் ைடய	அபிப்ராயம்.	எந்த
ஜாதியாகயி ந்தா ம்	 சரி,	 அவன்	 மாம்ஸ	 பஷணத்ைத	 நி த் ம்ப ச்	 ெசய்
அவ க் 	ஒ 	 	 ல்	 ேபாட் க்	காயத்ரி	மந்திரம்	கற்பித் க்	ெகா த் 	விட
ேவண் ம்.”20

ேமற்கண்ட	 சான் களினால்	 பாரதிக் 	 இளைமயில்	 காசியில்	 ப த்த	 காலந்
ெதாட் 	கைடசிக்	காலம்	வைரயி ம்,	பார்ப்பன	இன	உணர் 	ேமேலாங்கி	இ ந்த
என்பைத	ஒவ்ெவா வ ம்	அறியலாம்.
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							1916ஆம்	ஆண் ன்	கைடசியில்	சர்.பிட் .தியாகராயர்,	டாக்டர்	 .எம்.நாயர்,
டாக்டர்	சி.நேடசனார்	மற் ம்	பலர்	ஒன்றாகச்	ேசர்ந் 	அரசியலி ம்,	ச கத்தி ம்
பார்ப்பனர்களின்	 ஆதிக்கத்ைத	 ஒழிப்பதற்காகப்	 பார்ப்பனரல்லாதார்	 இயக்கமான
“ெதன்னிந்தியர்	 நல	 உரிைமச்	 சங்கம்”	 என்ற	 அைமப்ைபத்	 ெதாடங்கினர்.	 இந்த
இயக்கம்	பார்ப்பனரல்லாதார்	உயர்விற்காக ம்	உரிைமக்காக ம்	பா பட்ட .	அந்தக்
காலக்கட்டத்தில்	 பாரதி	 இவ்வியக்கத்ைதப்	 பற்றி	 என்ன	 க த் க்
ெகாண் ந்தார்	என்பைத	இங்ேக	காண்ேபாம்.

பார்ப்பனரல்லாதார்	 இயக்கத்ைதப்	 பற்றிப்	 பாரதியார்	 1917இல்	 ேதசமித்திரனில்
எ தியதாவ :-

“இந்தப்	 பிராமணரல்லாதார்	 கிளர்ச்சி”,	 கால	 கதியில்	 தாேன	 மங்கி	 அழிந்
வி ெமன் 	 நிச்சயிப்பதற் ம்	 ேபாதிய	 காரணங்க	 ளி க்கின்றன.	 தலாவ ,
இதில்	உண்ைம	இல்ைல.	உண்ைமயாகேவ	இந்தியாவில்	ஜாதிேபதங்கள்	இல்லாமல்
ெசய் விட	 ேவண் ெமன்ற	ஐக்கிய	 த்தி ைடேயாரில்	மிக	மிகச்	சிலேர	இந்தக்
கிளர்ச்சியில்	 ேசர்ந்தி க்கிறார்கள்.	 ெப ம்பா ம்	 சர்க்கார்	 அதிகாரங்கைள ம்,
ஜில்லா	ேபார் ,	தா கா	ேபார் ,	 னிசிபாலி ,	சட்டசைப	 தலியவற்றில்	ெகௗரவ
ஸ்தானங்கைள ம்	 தாேம	 அைடயேவண் ெமன்ற	 ஆவ ைடயவர்கேள
இக்கிளர்ச்சியின்	தைலவராக	ேவைல	ெசய் 	வ கிறார்கள்.	 ‘பிராமணரல்லாதார்’
என்ெறா 	 வ ப் 	 இந்தியாவில்	 கிைடயேவ	 கிைடயா .	 ஒன்ேறாெடான்
சம்பந்தம்,	பந்தி	ேபாஜனம்	ெசய் 	ெகாள்ள	வழக்கப்ப த்தாத	ஆயிரக்கணக்கான
வ ப் கள்	இந் க்க க் ள்ேள	ெந ங்காலமாக	இ ந் 	வ கின்றன.	இவற் ள்
பிராமணர்	ஒ 	வ ப்பினர்.	இங்ஙனம்	வ ப் களாகப்	பிரிந்தி த்தல்	 ற்றமாயின்
அக் ற்றம்	 பிராமணைர	 மாத்திரேம	 சார்ந்ததாகா ;	 எல்லா	 வ ப்பினைர ம்
சா ம்.	 பிராமண ம்	 மற்ற	 வ ப்பினைரப்	 ேபாலேவ	 இந்த	 ைறயால்
பந்தப்பட் க்கிறார்கள்.	 பிராமண க் ள்ேளேய	 பரஸ்பரம்	 சம்பந்தம்,	 சமபந்தி



ேபாஜனம்	 ெசய் 	 ெகாள்ளாத	 பல	 பிரி கள்	இ க்கின்றன.	 ‘பிராமணரல்லாதார்’
என்ற	வ ப்ேப	கிைடயா .	அ ேவ	ெபாய்.	எனேவ	இந்தக்	கிளர்ச்சியின்	 லேம
ெபாய்யாக	இ ப்ப 	ெகாண் ,	இதைன	உண்ைமயில்லாத	கிளர்ச்சி	என்கிேறன்..”

“ெபாய் ம்	 ைன மாகத்	 திராவிடர்கெளன் ம்	 ஆரியர்கள்	 என் ம்	 பைழய
ெசாற்க க் ப்	 திய	 அபாண்டமான	 அர்த்தங்கள்	 கற்பித் க்	 ெகாண் 	 வீண்
சண்ைடகள்	வளர்ப்பதில்	ஹிந் 	ச கத் க்ேக	ெக தி	விைளயக் ம்”1	என்
பாரதி	 றி ள்ள 	 எவ்வள 	 ெபரிய	 ஏமாற் ,	 ரட் த்தனம்!	 இந்தப்
பார்ப்பனரல்லாதார்	கிளர்ச்சி	ெபாய்யான	கிளர்ச்சியாம்;	அதன்	தைலவர்கள்	பதவி
ெவறி	 பி த்தவர்களாம்;	 ஆரியர்கள்,	 திராவிடர்கள்	 என் 	 றி	 அபாண்டமான
அர்த்தம்	 கற்பித் க்	 ெகாண்டார்களாம்.	 அந்தக்	 கிளர்ச்சியில்	 உண்ைம
இல்லாததால்	விைரவில்	அழிந் 	வி ம்	என் 	பாரதி	 றி ள்ளார்.

ஆனால்	அவ்வியக்கம்	அன் 	ெதன்னாட் ல்	மட் ம்தான்	இ ந்த .	இன்ேறா	அ
இந்தியா	 வ ம்	 ேவகமாகப்	 பரவி	 வ கிற .	 இதன்	 லம்	 பாரதியின்
கணிப்பில்தான்	உண்ைமயில்ைல	என்ப 	ெதரிகிற .

பார்ப்பனர்	 -	 பார்ப்பனரல்லாதார்	 என்கிற	 பிரச்சிைன	 வந்த டன்	 பாரதி
பார்ப்பனர்கைளக்	 காப்பதற்காக,	ஆர்.எஸ்.எஸ்.	 பாணியில்	 ேவண் ெமன்ேற	 ஒ
ழப்பமான	க த்ைத	எ கிறார்.

பிராமணர்	 யார்?	 ஓர்	 உபநிஷத்தின்	 க த் 	 	 என்ற	 தைலப்பில்	 கீழ்க்கண்டவா
பாரதி	எ தி ள்ளார்:

“பிரம்ம,	 ஷத்திரிய,	 ைவசிய,	 த்திரர்	 என் 	 நான் 	 வர்ணங்கள்	 உண் .
அவற்றிேல,	 பிராமணன்	 பிரதானமானவன்	 என் 	 ேவத	 சாஸ்திரத்ைதத்	 த வி
ஸ்மி திகளா ம்	ெசால்லப்ப கிற .	அதில்	பிராமணன்	யாெரன் 	பரிேசாதிக்கத்
தக்கதா ம்...	 பிராமணன்	 ெவள்ைள	 நிற ைடயவன்;	 ஷத்திரியன்
ெசந்நிற ைடயவன்;	 ைவசியன்	 மஞ்சள்	 நிற ைடயவன்;	 த்திரன்	 க ைம
நிற ைடயவன்	 என்பதாக	 ஓர்	 நியமத்ைத ம்	 காணவில்ைல.	 இன் ம்	 உடல்
பார்ப்பானாயின்,	 தகப்பன்	 தலியவர்கைள	 இறந்தபின்	 ெகா த் ம்	 மகன்



தலியவர்க க் ப்	 பிரமஹத்தி	 ேதாஷம்	 உண்டா ம்.	 ஆதலால்	 (அவ ைடய)
ேதஹம்	 பிராமணனாக	 மாட்டா .	 ஆயின்	 பிறப் ப்	 பற்றிப்	 பிராமணன்	 என்
ெகாள்ேவாெமன்றால்	 அ மன் ...	 ஏெனனில்	 பல	 ரிஷிகள்	 ஜந் க க் ப்
பிறந்தி க்கிறார்கள்,	ஆயின்	 அறிவினால்	 பிராமணன்	 என் 	 ெகாள்ேவாமாயின்
அ மன் .	 அப்ப யானால்	 யார்தான்	 பிராமணன்?	 எவெனா வன்
இரண்டற்ற ம்,	 பிறவி,	 ணம்,	ெதாழில்	 என்பைவ	இல்லாத ம்,	 உள் ம்	 ற ம்
ஆகாசம்	 ேபாலக்	 கலந்தி ப்ப ம்	 அளவிடக்	 டாத ம்,	 அ பவத்தால்
உணரத்தக்க மாகிய	 இ திப்	 ெபா ைள	 ேந க் 	 ேநராகத்	 ெதரிந் 	 காமம்,
ேராதம்	 தலிய	 ற்றங்களல்லாதவனாய்,	பாபம்,	மாற்சரியம்,	வி ப்பம்,	ஆைச,

ேமாகம்	 தலியைவ	 நீங்கியவனாய்,	 ஆடம்பரம்,	 அகங்காரம்	 தலியைவ
ெபா ந்தாத	 ெநஞ்ச ைடயவனாய்	 இ க்கின்றாேனா	 இங்ஙனம்	 றப்பட்ட
இலக்கண ைடயவேன	 பிராமணெனன்ப 	 தி	 	 ஸ்மி தி	 ராண	 இதிகாசம்
என்பவற்றின்	அபிப்ராயமா ம்.”2

ேவதம்,	 உபநிடதம்,	 ம நீதி	 தலியவற்ைற	 நன் 	 ப த்த	 பாரதியா க் ப்
பிறப்பினால்தான்	 பிராமணன்	 என்ப 	 ெதரியாதா	 என்ன?	 ெதரி ம்.	 நம்
ன்ேனார்கள்	 பிராமணர்	அல்லாதார்	வளர்ச்சிக் 	 என	ஒ 	கட்சி	ைவத்த டன்

நம்	 மக்கைளக்	 ழப்பத்தில்	 தள்ளேவ	 பாரதி	 இக்க த்ைத	 எ தி ள்ளார்.
இன்ைறக் ம்	 ஆர்.எஸ்.எஸ்.காரர்கள்	 பாரதியின்	 இேத	 க த்ைதத்தான்
வலி த் கிறார்கள்.	 பாரதிையப்	 பின்பற்றித்தான்	 க்ளக்	 ‘ேசா’	 “எங்ேக
பிராமணன்?”		என் 	எ தினார்	ேபா ம்!

1920	 சம்பர்	 1ஆம்	 ேததியன் 	 பாரதியார்	 ‘ ேதசமித்திரன்’	 ஏட் ல்	 ‘திராவிடக்
கஷி’	என்ற	தைலப்பிேல	ஒ 	கட் ைர	எ தியி ந்தார்.	அதில்	ஆரியர்	-	திராவிடர்
என்பெதல்லாம்	 ெபாய்	 என் ம்,	 கிறித்தவப்	 பாதிரிகள்	 இந் 	 மதத்ைத	 அழிக்க
இக்கைதகைளக்	கட் 	விட்டதாக ம்	 கிறார்.

“ஹிந் 	 மதத்ைத	 ேவர த் ,	 இந்தியாவில்	 கிறிஸ் 	 மதத்ைத	 ஊன் வைத
க்கிய	 ேநாக்கமாகக்	 ெகாண் 	 ேவைல	 ெசய் 	வ ம்	அப்பாதிரிகள்,	 	ஹிந்

மதத் க் ப்	பிராமணேர	இ வைர	காப்பாளிகளாக	இ ந் 	வ தல்	கண் 	அந்த
பிராமணைர	 மற்ற	 ஜாதியார்	 பைகக் ம்ப ச்	 ெசய்தால்	 தம் ைடய	 ேநாக்கம்



நிைறேவ ெமன் 	 ேயாசிக்கத்	 ெதாடங்கினார்கள்.	 இங்ஙனம்	 மற்ற	 ஜாதிப்
பிள்ைளக க் 	 ஹிந் 	 மதத்தில்	 ேவஷ	 த்தி ண்டாக் வதற்
அ ப்பைடயாகப்	 பிராமணத்	 ேவஷம்	 ஏற்ப த்திக்	 ெகா க்க	 ேவண் ெமன்ற
க த் ைடேயார்	 ெசன்ைன	 நகரத் 	 க்கியமான	 கல்விஸ்தலங்கள்
சிலவற்றி மி ந் 	 ெந ங்காலமாக	 ேவைல	 ெசய் 	 வ கிறார்கள்.	 காமம்
ேராதம்	 தலிய	 தீய	 ணங்கைள	 ேவதம்,	அஸுரெரன் 	ெசால்லி	அவற்ைறப்

பரமாத்மாவின்	 அ ள்வ வங்களாகிய	 ேதவர்களின்	 உதவியால்,	 ஆரியர்	 ெவற்றி
ெப வதற் ரிய	வழிகைளப்	 பற்றிப்	 ேப கிற ;	இந்த	 உண்ைமயறியாத	ஐேராப்பிய
ஸம்ஸ்க் த	வித்வான்கள்	சிலர்	அஸுரர்	என் 	 ற்காலத்தில்	ஒ 	வ ப் 	மனிதர்
இந்தியாவில்	 இ ந்தார்கெளன் ம்,	 அவர்கைள	 ஆரியர்	 ஜயித் 	 இந்தியாவின்
ராஜ்யத்ைதப்	 பி த் க்ெகாண் 	 அதன்	 ர்வ	 கைளத்	 தாழ்த்தி
விட்டனெரன் ம்	 அபாண்டமான	 கைத	 கட் 	 விட்டார்கள்.	 இைத	 ேமற் றிய
கிறிஸ் வப்	 பாதிரிகள்	மிக ம்	ஆவ டன்	மனனம்	ெசய் 	ைவத் க்	ெகாண்
தம்மிடம்	இங்கிலிஷ்	 ப ப் க்காக	வ ம்	 பிள்ைளகளில்	 பிராமணைரத்	தவிர	 மற்ற
வ ப்பினர்	 ெதன்னிந்தியாவில்	 மாத்திரம்	 அஸுர	 வம்சத்தாெரன் ம்,	 ஆதலால்
பிராமணர்	 இவர்க க் ப்	 ேபான	 கத்தில்	 (ேவதெம திய	 காலத்தில்)
விேராதிகளாக	இ ந்தனெரன் ம்,	ஆதலால்	இக்காலத்தில்	அந்தப்	 பிள்ைளகள்
அஸுரக்	 ெகா ைய	 மீள ம்	 க்கிப்	 பிராமணைரப்	 பைகக்க	 ேவண் ெமன் ம்
ேபாதிக்கத்	 ெதாடங்கினார்கள்...	 ஆனால்	 இதில்	 மற்ெறா 	 விேநாத ண் .
அஃதியாெதன்றால்	 இந்தியாவில்	 பிராமணர்களிேலேய	 க்கால்	 பங் க் ேமல்
பைழய	 த்தமான	ஆரியர்கள்	அல்லெரன் ம்	 விேசஷமாகத்	 ெதன்னிந்தியாவில்
இவர்கள்	 ெப ம்ப தி	 அஸுர	 வம்சத்தா டன்	 கலந் 	 ேபானவர்களின்
சந்ததியாெரன் ம்,	 அப்பாதிரிக ம்	 அவர்க க் 	 இந்த	 அம்சத்தில்

க்களான	ஐேராப்பியப்	பண் த ம்	ெதரிவிக்கிறார்கள்.	எனேவ	பிராமணராகிய
நாங்கள்	இப்ேபா 	உங்கைளப்	ேபால	அஸுரராய்	விட்ட	பிற ம்	 நீங்கள்	எங்கைளப்
பைகக்க	 ேவண் ெமன் 	 அந்தப்	 பாதிரிகள்	 ேபாதிப்ப 	 ன் க் ப்	 பின்
ரண்ப கின்றதன்ேறா?	 ேம ம்	 இந்தத்	 திராவிடர்	 என்ேபார்,	 அஸுர,

ராஷஸர்களின்	 ஸந்ததியா	 ெரன்ப ம்,	 அவர்களிடமி ந் 	 பிராமணர்	 ராஜ்யம்
பி த்த	கைத ம்	யதார்த்தெமன் 	ேவ க்ைகக்காக	ஒ 	ஷணம்	பாவைன	ெசய்
ெகாள்ேவாம்.	அப்ப க்கி ந்தா ம்	அந்த	ஸம்பவத்தின்	பிராமணரின்	மந்திரத்தால்



அஸுரர்கைள	 ஜயித்ததாகத்	 ெதரிகிறேதயன்றி	 மாக்ஸ் ல்லரின்	 க த் ப்
ப க் ம்	 பிராமணர்	 அரசாண்டதாகத்	 ெதரியவில்ைல.”	 பிராமணர்கைளய த்
ஷத்திரியர்கேள	 ராஜ்ய	 மாண்டனெரன் 	 ெதரிவிக்கப்ப கிற .	 இ 	 நடந்த
ஐேராப்பிய	பண் தரின்	கணக் ப்ப ப்	பார்த்தா ம்	எண்ணாயிர	வ ஷங்க க் க்
ைறவில்ைல.	இப்ப யி க்க	அந்தச்	சண்ைட	ம ப 	 ட் வ 	என்ன	பயைனக்

க தி?	3

இப்ேபா 	ெதரிகிறதா	பாரதி	எந்த	 காமில்	இ ந்தார்	என் ?

அன் 	பாரதி	 றிய	இந்தக்	க த்ைதத்தான்	இன்ைறய	ஆர்.எஸ்.எஸ்.	காரர்க ம்
ேவதவாக்காகக்	 ெகாண் ள்ளனர்.	 பாரதி	 தன்	 சாதிக் 	 உயர் 	 ேவண் ம்
என்கிறேபா 	 ச் க் 	 ந் 	 தரம்	 ஆரியர்	 வீரத்ைதப்	 பற்றிப்	 ேப கிறார்.
அதற் 	 எதிர்ப்பாகத்	 திராவிடர்கள்	 கட்சிையத்	 ெதாடங்கிய டன்	 ஆரியர்	 -
திராவிடர்	ேபாராட்டம்	ெபாய்க்கைத	என் ம்	கிறித் வப்	பாதிரிகளின்	 ண் தல்
என் ம்	கைத	அளக்கிறார்.

பாரதிக் த்	திராவிடர்	இயக்கத்தின்	 மீ 	எவ்வள 	ெவ ப் 	இ ந்த 	என்பைத,
அவர்	 நண்பர்	ஆர்.	 சீனிவாசவரதன்	 வதன்	 லம்	அறிய	 கிற .	அவர்
1920இல்	 தி ெநல்ேவலியில்	 நைட	 ெபற்ற	 தமிழ்நா 	 மாகாண	 காங்கிர
மாநாட் க் ச்	 ெசன் 	 விட் த்	 தி ம் ைகயில்	 கடயத்தில்	 பாரதிையச்
சந்தித்தேபா 	நடந்த	சம்பவம்	இ .

“பாரதியிடம்	 அவ் ர்	 அன்பர்கள்	 சிலர்	 வந்தனர்.	 நடந்த	 சம்பாஷைணயிலி ந்
அவர்கள்	ஜஸ் ஸ்	கட்சிையச்	ேசர்ந்தவர்கள்	ேபாலத்	ேதான்றிற் .

‘அன்பர்கேள!	ஆரியர்க க் 	 ன்னால்	திராவிடர்கள்;	அவர்க க் 	 ன்னால்
ஆதித்	 திராவிடர்கள்.	அதற் 	 ன்	இ ந்த 	 மி கங்கள்;	 ஜீவராசிகள்.	அைவ
வாழ்ந்த	இடத்ைத	ெவட் த்	தி த்தி	வீ 	கட் ப்	பயிர்	ெசய் 	நாம்	வாழ்கின்ேறாம்.
அைவ	 உரிைம	 ெகாண்டா னால்	 அைனவ ம்	 அைவகளிடம்	 விட் 	 விட் ப்
ேபாகேவண் ய தான்!’	என் 	பாரதி	 றினார்”4	என்கிறார்.

டாக்டர்	 .எம்.	 நாயர்	 ‘ஜஸ் ஸ்’	 இதழில்	 திராவிட க் த்	 தனிநா 	 ெகா க்க



ேவண் ம்	என் 	எ தியி ந்தார்.	அைதக்	கிண்டல த் ப்	பாரதி	 றிய 	இ .
இப்ப ப்பட்ட	பாரதிையத்தான்	நம்மில்	பலர்	ேபாற் கிறார்கள்	என்ப 	ேவதைனயாக
உள்ள .

திராவிட	இயக்கத்தின்	தைலவர்கைளத்	 ேதச	விேராதிகள்	 என்கிறார்	 பாரதியார்.
“டாக்டர்	 நாயைரத்	 தைலைமயாகக்	 ெகாண்ட	 திராவிடக்	 கஷியார்	 என்ற
ேபாலிப்ெபயர்	 ைனந்த	ேதச	விேராதிக க் 	நான்	சார்பாகி	ஆர்ய	பாஷா	விரதம்
ண் 	ேப கிேறன்	என் 	நிைனத் 	விடலாகா ”5	என் 	 கிறார்	பாரதியார்.

டாக்டர்	 நாயர்,	 தியாகராய	 ெசட் யார்	 ேபான்றவர்கெளல்லாம்	 1916	 வைரயில்
காங்கிரசில்	இ ந்தவர்கள்தான்.	அதில்	பார்ப்பனர்களின்	ஆதிக்கத்ைதத்	கண்
சகிக்க	 யாமல்தான்	1916	இல்	திராவிடர்	இயக்கத்ைதத்	ெதாடங்க	ேவண் ய
நிைலக் 	 ஆளானார்கள்.	 டாக்டர்	 நாயர்	 ய	 நலேம	 இல்லாதவர்	 என்பைதப்
பாரதிேய	1906	இல்	எ தி ள்ளார்.

1906ஆம்	 ஆண் 	 ெசன்ைன	 நகராட்சி	 உ ப்பினர்களில்	 இ ந் 	 ஒ வைரச்
சட்டசைபக் 	 அ ப்ப	 ேவண் ம்.	 அன் 	 32	 உ ப்பினர்கள்	 வந்தி ந்தனர்.
அவர்களில்	நால்வர்	ேபாட் யிட்டனர்.	 தல்	 ைற	ஓட் 	வாங்கிய	விவரம்:

	

டாக்டர்	 .எம்.	நாயர்	10

பி.எம்.	சிவஞான	 தலியார்	10

ஸர்.வி.ஸி.	ேதஸிகாச்சாரி	6

சர்.பிட் .தியாகராய	ெசட் யார்	5

தல்	31

16	 ஓட் க் ேமல்	 வாங்கினால்தான்	 ஒ வராவ 	 சட்டமன்றத்திற் ச்	 ெசல்ல
ம்.	 எனேவ	 தியாகராய	 ெசட் யார்	 தாமாகேவ	 ேபாட் யிலி ந் 	 விலகிக்

ெகாண்டார்.	இரண்டாம்	 ைற	ஓட் கள்	ெபற்ற	விவரம்:



டாக்டர்	 .எம்.நாயர்	14

பி.எம்.	சிவஞான	 தலியார்	11

ஸர்.வி.ஸி.	ேதஸிகாச்சாரி			7

தல்	32

சைபத்	 தைலவர்,	 ைறவாக	 ஓட் 	 வாங்கிய	 ேதசிகாச்சாரியாைர	 விலகிக்
ெகாள்கிறாரா	 என்றார்.	 அவர்	 விலக	 ம த் விட்டார்.	 இேதநிைல	 நீ த்தால்
மாநகராட்சியின்	சார்பாக	ஒ வ ம்	சட்டமன்றம்	ெசல்ல	 யா .	எனேவ	டாக்டர்
.எம்.	 நாயர்	அதிக	வாக் கள்	 ெபற் ம்	 தான்	 ேபாட் யிலி ந் 	விலகிவிட்டார்.

அந்த	ேநரத்தில்	பாரதி	எ தியதாவ :

“தக்க	சமயத்தில்	டாக்டர்	நாயர்	விலகிக்	ெகாள்ளாவிட்டால்	சரியான	ெமஜாரிட்
(16	 ேவாட் )	 எவ க் ம்	 கிைடக்காமல்	 கார்ப்பேரஷன்	 ெமம்பர்	 சட்டசைபயில்
இ ப்பதற்ேக	இடமில்லாமல்	ேபாயி க் ம்.	அதனால்	கார்ப்பேரஷ க் ப்	ெப த்த
அவமானம்	ஏற்பட் க் ம்.	அந்த	அவமானம்	ஏற்படாமல்	த த்த	ெப ைம	டாக்டர்
நாய க்ேக	 உரித்தா ம்.	 என்றேபாதி ம்	 மிக ம்	 த தி	 ெபற்றவ ம்	 அதிக
ேவாட் கள்	ெபற்றவ மாகிய	டாக்டர்	நாயர்	விலகிக்	ெகாண்டைம	மி ந்த	வ த்த
ண்டாக் கிற .”6

இப்ப 	1906	இல்	டாக்டர்	நாயைரப்	பற்றிப்	ெப ைமயாக		எ திய	பாரதி	1917இல்
டாக்டர்	 நாயைரத்	 ேதசவிேராதி	 என் 	 எ கிறார்	 என்றால்	 என்ன	 காரணம்?
திராவிடர்கள்	தனி	இயக்கம்	ெதாடங்கி	விட்டார்கேள	என்ற	ஆத்திரம்தாேன!	ேவ
என்ன	 காரணம்	 இ க்க	 ம்?	 1916	 காலக்	 கட்டத்தில்	 பாரதி	 ெபரிய
ஏகாதிபத்திய	 எதிர்ப் 	 வீரரா	 என்ன?	 இல்ைலேய!	 நீதிக்கட்சி	 ெதாடங்கப்பட்ட
காலக்கட்டத்தில்	 1916	 சம்பர்	 26	 இல்	 பாரதி,	 ேதசமித்திரன்	 ஏட் ல்
ஆங்கிேலயர்	ெவளிேயற	ேவண்டாம்	என் தாேன	எ தி ள்ளார்!

	



“எல்லா	 ஜாதியா ம்	 சீட் ப்	 ேபாட் ப்	 பிரதிநிதிகள்	 றிக்க	 ேவண் ம்.	 அந்தப்
பிரதிநிதிகள்	ேசர்ந்தெதா 	மஹாசைப	ேவண் ம்.	ராஜ்யத்தில்	வர -ெசல 	உட்பட
எல்லா	 விவகாரங்க ம்	 ேமற்ப 	 மஹாசைபயார்	 இஷ்டப்ப 	 நடக்கேவண் ம்.
அவ்வள தான்;	 மற்றப 	 ஆங்கிேலயர்	 சாம்ராஜ்யத்ைத	 விட் 	 விலக
ேவண் ெமன்ற	 ேயாசைன	 எங்க க்கில்ைல”7	 என்கிறார்	 பாரதி.	 	 1916	 ஆம்
ஆண் ேலேய	 ஆங்கிேலயர்	 ெவளிேயற	 ேவண் ய	 அவசியம்	 இல்ைல	 என்
ெசான்ன	 பாரதி	 நீதிக்கட்சித்	 தைலவர்கைளத்	 ேதசவிேராதிகள்	 என் 	 வ
பார்ப்பனச்	சாதி	ெவறி	ஒன்ைறத்	தவிர	ேவெறன்ன?

நீதிக்கட்சி	 அைமச்சரைவ	 அைமந்தேபா 	 அைத ம்	 கிண்டலாக ம்,
த்தலாக ம்	எ கிறார்	பாரதி.

“ திய	 கம்	வரப்ேபாகிற ;	மாண்ேட 	ஸ்வராஜ்யக்	 ட் 	ேபாடப்ேபாகிறார்	என்
சத்தம்	 ேபாட்டெதல்லாம்	 கைடசியாக	 ெவங்கட்ட	 ெரட் ,	 ஸுப்பராய 	 ெரட் ,
ராமராயனிங்கார்	 என்ற	 வ ம்	 நம் ைடய	 மாகாணத் க் 	 மந்திரிகளாக
வந்தி க்கிறார்கள்.	இஃெதன்ன	விேநாதம்!”	என்கிறார்	பாரதியார்.

பாரதியார்	 ராம்	 வண் யில்	 ெசல்வ 	 ேபால ம்	 எதிரிேல	 இரண் 	 ேபர்
உைரயா வ 	 ேபால ம்	 ஒ 	 கற்பைனச்	 சித்திரம்	 வைரந் ள்ளார்.	அதிேல	 ஒ
தலியார்	 வதாகப்	 பாரதி	 எ கிறார்.	 “பிராமணர்கள்	 வந்தால்	அதியமாக

ஆங்கிேலய	 உத்திேயாகஸ்த க் 	 அ ைமப்பட	 மாட்டார்கள்.	 எனேவ
ஜனங்க க் க்	 ெகாஞ்சம்	 நியாயம்	 கிைடக் ம்.	 மற்றக்	 ட்டத்தார்	 இன் ம்
சரியாகப்	ப க்கவில்ைல.”

கலாசாைல	மாணாக்கராகிய	ஒ 	அய்யர்	 வதாகப்	பாரதி	எ வதாவ :

“பிராமணைரத்	 தவிர	 ேவ 	 ஜாதியாைர	 நியமிப்பதில்	 பிராமண	 ேவஷம்
ஒன்ைறேய	 ெப ங்கடைமயாக ம்	 பரம	 தர்மமாக ம்,	 ஜன்ம	 லஷ்யமாக ம்
நிைனக்கிறவர்கைள	 விட் ,	 இதர	 ஜாதியாரி ம்	 பிராமண
ேவஷமில்லாதவர்கைளேய	லார்ட்	வில்லிங்டன்	நியமித்தி க்கேவண் ம்’	என்றார்.

மீண் ம்	 தலியார்	 வதாகப்	பாரதி	எ வதாவ :



‘இ வைர	 பிராமணைரப்	 பைகத் க்	 ெகாண் ந்த	 ேபாதி ம்	இப்ேபா 	 மந்திரி
ஸ்தானம்	 கிைடத்ததிலி ந்ேத ம்,	 இவர்கள்	 அதிகப்	 ெபா ப் ணர்ச்சி டன்
விசால	 த்தி	 உைடயவர்களாய்த்	 தம 	 ெபயைரக்	 காத் க்ெகாள்ள	 ேவ ம்.
இயன்றவைர	எல்லா	வ ப்பின ள் ம்	பஷாபாதமில்லாமல்	ெபா வாக	நடந் 	வர
யற்சி	 ெசய்வார்கெளன் 	 நம் கிேறன்’	 இவர்	 ெசால்லியதில்	 ஒ வித

உண்ைமயி க்கக்	 ெமன் 	என்	 த்திக் ப்	 லப்பட்ட 	என்கிறார்	பாரதி.”8

இ 	 நீதிக்கட்சி	 அைமச்சரைவக் ப்	 பாரதி	 வி த்த	 எச்சரிக்ைக	 என்ேற
ெகாள்ளலாம்.	வ ப் ரிைமக்	 ெகாள்ைகைய	 ஏற் 	 தன்	 தலில்	 நீதிக்கட்சி
ஆட்சியில்	 1921இல்	 ஆைண	 பிறப்பித்த	 உடேனேய	 அைத	 மிகக்	 க ைமயாக
எதிர்த்தவர்	பாரதியார்.

1921	சனவரி	19ஆம்	ேததி	 ேதசமித்திரன்	ஏட் ல்	வ ப் ரிைமையக்	கண் த்
பாரதி	 எ தியதாவ :	 “வ ப் வாரிப்	 பிரதிநிதித் வம்	 ைறைய	 ஒழித்
விடேவண் ம்,	 அ 	 ெவ ம்	 சதி,	 ஏமாற்ெறன்ப 	 ஸுவாய்	 விட்ட .
பிராமணரல்லாதா க் த்	 தனியாக	 ஸ்தானங்கள்	 ஏற்ப த்திய 	 த்தியில்லாத
ழந்ைத	விைளயாட்டன்றி	மற்றில்ைல”9			என்கிறார்	பாரதி.

பாரதி	 வ ப் ரிைமைய	 எதிர்த்த	 காரணம்	 அ 	 பார்ப்பனர்க க் ப்	 பாதகமாக
இ ந்த 	 என்பதால்தான்.	 	 பாரதி	 தீவிர	 ஏகாதிபத்திய	 எதிர்ப்பாளராக	 இ ந்த
காலத்தில்	 வ ப் ரிைமைய	 எதிர்த்ததாகச்	 சிலர்	 கின்றனர்.	 ஆனால்
அக்காலக்	கட்டத்தில்	 பாரதிக் 	ஏகாதிபத்திய	எதிர்ப் 	 உணர் 	என்ப 	 ளி ம்
இல்ைல.	மாறாக	வ ணாசிரமத்தில்	அக்கைற ள்ளவராய்	இ ந்தார்.

இவைர	 விடத்	 தீவிர	 ஏகாதிபத்திய	 எதிர்ப்பாளராக	இ ந்த	 வ.உ.சி.	 1920ேலேய
வ ப் ரிைமைய	 ஆதரித் த்	 தி ெநல்ேவலி	 காங்கிரசில்	 தீர்மானம்	 ெகாண்
வந் ள்ளார்.	 அ 	 வ மா 	 :	 “இந்த	 மாநிலத்தில்	 நில ம்	 தற்ெபா ைதய
நிைலைமகைளக்	கவனத்தில்	ெகாண் ,	அர 	ெபா 	 ேவைலகளி ம்,	ெகௗரவ
உத்திேயா	கங்களி ம்	பிராமணன்,	பிராமணரல்லாத	ச கங்க க் ப்	ேபா மான
பிரதிநிதித் வம்	வழங்கப்படேவண் ம்”10	என்கிறார்	வ.உ.சி.	(இந் 	25.6.1920)



ேமற்கண்ட	ஆதாரங்களால்	1916	 தல்	1921	வைர	(அதாவ 	அவர்	சா ம்வைர)
பாரதியார்	 பார்ப்பனரல்லாதார்	 இயக்கமாகிய	 திராவிடர்	 இயக்கத்ைத	 மிகத்
தீவிரமாக	 எதிர்த் ம்,	 பார்ப்பனியத்ைத	 ஆதரித் ம்	 வந் ள்ளார்	 என்பைத
அறியலாம்.
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	 	 1904ஆம்	ஆண் ல்	 ேதசமித்திரன்	இதழில்	 பாரதி	 ெமாழி	 ெபயர்ப்பாளராகப்
பணியாற்றியேபா 	 ெசன்ைன	 தி வல்லிக்	 ேகணியில்	 இ ந்த	 ைவத்தியநாத
அய்யர்	என்பவர்	‘சக்ரவர்த்தினி’	என் ம்	ெபயரில்	ெபண்க க்கான	மாத	இதைழ
நடத்தினார்.	 இந்த	 இதழில்	 பாரதியார்	 1904	 தல்	 1906	 வைர	 ஆசிரியராக
இ ந் 	 வந் ள்ளார்.	 இந்தக்	 காலகட்டத்தில்தான்	 பாரதியார்	 ெபண்
வி தைலக்காக	 மிகத்	 தீவிரமாக	 எ தி ள்ளார்.	 அவற்றில்	 சிலவற்ைற	 நாம்
காணலாம்.

“பரி ரண	ஸமத் வம்	இல்லாத	இடத்தில்,	நாம்	ஆண்	மக்க டன்	வாழ	மாட்ேடாம்!
என் 	ெசால் வதானால்	நமக் 	நம் ைடய	 ஷரா ம்,	 ஷ	ச கத்தாரா ம்
ேநரத்தக்க	ெகா ைமகள்	எத்தைனேயாயாயி ம்,	எத்தன்ைம	உைடயன	வாயி ம்
நாம்	 அஞ்சக்	 டா .	 	 சேகாதரிகேள!	 ஆறி ம்	 சா ;	 றி ம்	 சா .
தர்மத்திற்காக	இறப்ேபா ம்	இறக்கத்தான்	ெசய்கிறார்கள்.	பிற ம்	இறக்கத்தான்
ெசய்கிறார்கள்,	 ஆதலால்	 சேகாதரிகேள!	 ெபண்	 வி தைலயின்	 ெபா ட்டாகத்
தர்ம	 த்தம்	 ெதாடங் ங்கள்!	 நாம்	 ெவற்றி	 ெப ேவாம்”1	 எனப்	 பாரதி	 ெபண்
வி தைலக்காகப்	பா பட,	ெபண்கைள	அைழக்கிறார்.

ேம ம்	 தீவிரமாகப்	 பாரதி	 கிறார்.	 “நான்	 எல்லா	 வைககளி ம்	 உனக் ச்
சமமாக	 வாழ்வதில்	 உனக் ச்	 சம்மத	 ண்டானால்	 உன் டன்	 வாழ்ேவன்.
இல்லாவிட்டால்,	 இன் 	 இராத்திரி	 சைமயல்	 ெசய்ய	 மாட்ேடன்;	 எனக்
ேவண் யைதப்	 பண்ணித்	 தின் ெகாண் ப்ேபன்.	 உனக் ச்	 ேசா 	 ேபாட
மாட்ேடன்;	 நீ	அ த் 	ெவளிேய	தள்ளினால்	ெரஸ்தாவில்	கிடந் 	சாேவன்.	இந்த
வீ 	 என் ைடய .	 இைத	 விட் 	 ெவளிேயற ம்	 மாட்ேடன்	 என் 	 கண் ப்பாக
ெசால்லிவிட ம்	ேவண் ம்.”2

ெபண்கள்	 பதிவிரைதகளாக	 இ க்க	 ேவண் மானால்	 அதற் 	 ஆண்கள்தான்



ஒ ங்காக	இ க்க	ேவண் ம்	என்கிறார்	பாரதி.

“அடப்பரம	 டர்கேள!	ஆண்பிள்ைளகள்	 தவறினால்	 ஸ்திரீகள்	 பதிவிரைதகளாக
எப்ப 	இ க்க	 ம்?	பதிவிரதயத்ைதக்	காப்பாற் ம்	ெபா ட்டாக	ஸ்திரீகைளப்

ஷர்கள்	 அ ப்ப ம்,	 திட் வ ம்,	 ெகா ைம	 ெசய்வ ம்	 எல்ைலயின்றி
நைடெபற் 	வ கிற .	சீச்சி!	மானங்ெகட்ட	ேதால்வி,	ஆண்க க் 	அநியாய ம்
ெகா ைம ம்	ெசய் 	பயனில்ைல.”3

ெதாடக்க	 காலத்தில்	 உடன்கட்ைட	 ஏ ம்	 சதிையப்	 பாரதி	 மிக ம்	வன்ைமயாகக்
கண் க்கிறார்.

“எண்ணிறந்த	 ஸ்திரீஹத்தி	 ரிந் ,	 இத்ேதசத் க்ெகல்லாம்	 அழிக்க	 யாத
ெப ம்	 பழி	 ெகா த்த	 ஸதி	 தஹன	 ெமன் ம்	 அரக்கைன	 மிதித் க்
ெகால் ம்ப யாக	 தலிேல	 க்கப்பட்ட	 ராம்	 ேமாஹனரின்	 தி வ ைய	 நாம்
மறந் விட்டால்	 நமக் 	 உய் ண்டாமா?”4	 எனப்	 ெபண்களிடம்	 ேகட்கிறார்
பாரதியார்.

பாரதியார்	 இன் ம்	 ஒ ப 	 ேமேல	 ேபாய்	 ஸதியில்	 எரிக்கத்	 தயார்	 நிைலயில்
காட் ல்	இ ந்த	ஒ 	இராச த்திரப்	ெபண்ைண	 (அக்பர்	ஆட்சியில்	சதிக் த்

தைடஇ ந்த 	 எனப்	 பாரதி	 றிப்பிட் ள்ளார்),	 ஒ 	 கமதிய	 வாலிபன்	 அந்த
இராச	 த்திரர்கைளக்	 ெகான் 	அந்தப்	 ெபண்ைண	 மீட் ச்	 ெசல்கிறான்;	அந்த

லீம்	 வாலிப க் ம்,	 அந்த	 இராச த்திரப்	 ெபண் க் ம்	 காதல்	 மலர்ந் ,
தி மணம்	நடப்பதாகத்	 ளஸிபாயி	என் ம்	கைதயில்	பாரதி	 றி ள்ளார்.5

ெதாடக்கக்	 காலத்தில்	 பாரதியார்	 ழந்ைத	 மணத்ைத	 எதிர்த்தார்;	 கலப் த்
தி மணங்கைள	 ஆதரித்தார்;	 ெபண்கள்	 விவாகரத் 	 ெசய் 	 ெகாள்வைத ம்
ஆதரித் ள்ளார்.	 	 ஏன்,	 ெபண்கள்	 தி மணத்ைத	 வி ம்பவில்ைல	 என்றால்
தி மணேம	 ெசய் 	 ெகாள்ளாமல்	 ட	 விட் 	 விடலாம்	 என் 	 றியவர்,
பிற்காலத்தில்	தன்	க த் கைளச்	சிறி 	சிறிதாக	மாற்றிக்	ெகாள்கிறார்.

கற் 	நிைல	ெயன் 	ெசால்ல	வந்தால்	இ



கஷிக் ம்	அஃ ெபா வில்	ைவப்ேபாம்

வற் த்திப்	ெபண்ைணக்	கட் க்ெகா க் ம்

வழக்கத்ைதத்	தள்ளி	மிதித்தி ேவாம்	6	( ம்மி)

இப்ப ப்	ெபண்	வி தைலக்	 ம்மிப்	பாடைல	இயற்றிய	பாரதிதான்	பின்வ மா ம்
எ கிறார்:

“ஸாவித்திரி,	 ஸீைத,	 ச ந்தைல	 தலிய	 ெபண்களின்	 சரிைதகைளக்	 ேகட் ம்
ேபா ,	இத்தைகேயார்க க் 	இம்மாதிரி	மனப்ேபாக் 	எவ்விதம்	ஏற்பட்டெதன்
நிைனத் 	 நிைனத் 	 மி ந்த	ஆச்சரிய ண்டாகிற .	 இம்மாதிரியான	 கற் ைட
இத்ேதசத் ப்	ெபண்க க் 	என் ம்	ஒ 	சிறந்த	 வனமாக	விளங்கி	 நின்றைம
நம 	நாட் ற்ேக	ஒ 	ெப ைம	ஆ ம்.”	7

ேமேல,	பாரதி	மாதிரிக் க்	காட் யி க் ம்	ெபண்கள்	தங்கள்	கணவ க்காகேவ
வாழ்ந்தவர்கள்;	 பல	இன்னல்கைள	அ பவித்தவர்கள்.	அவர்கைளத்தான்	 பாரதி
கற் ைடய	ெபண்க க் 	உதாரணமாகக்	காட் கிறார்.

1908	வைர	ெபண்	வி தைல	பற்றிப்	பா ய	பாரதி,	 ைவக் ச்	ெசன் 	வாழ்ந்த
காலத்தில்,	 மதவாதியாக ம்	 ெபண்வி தைல	 ணர் 	 அற்றவராக ம்
வாழ்ந்தைதச்	 சில	 சான் கள்	 லம்	 அறிய கிற .	 கற் 	 என்பைத
எப்பா பட்டாவ 	 ெபண்கள்	 காக்க	 ேவண் ம்	 என் 	 மிக ம்	வலி த் கிறார்.
“தமிழ்நாட் 	 மாதர்க் 	 மட் ேமயன்றி	 உலகத் 	 நாகரிகேதசங்களி ள்ள
ஸ்திரீக க்	ெகல்லாம்	கற் 	மிகச்சிறந்த	கடைமயாகக்	க தப்ப கிற .	அைதக்
காக் ம்	ெபா ட்டாக	ஒ 	ஸ்திரி	எவ்வள 	கஷ்டப்பட்ட	ேபாதி ம்	த ம்.”8

பாரதி	 ஒ 	 மதவாதி.	 எனேவ	 பதிவிரதத்	 தன்ைமயில்	 அதிக	 நம்பிக்ைக
ெகாள்கிறார்.

“ஆ ம்	 ெபண் ம்	 ஒன் க்ெகான் 	 உண்ைமயாக	 இ ந்தால்
நன்ைம ண்டா ம்.	 பதிவிரைதக் 	அதிக	 வீர ம்	 சக்தி ம்	 உண் .	 சாவித்திரி



தன 	 கணவைன	 எமன்	 ைகயிலி ந் 	 மீட்ட	 கைதயில்	 உண்ைமப்	 ெபா ள்
ெபாதிந்தி க்கிற .”9	எனக்	 கிறார்.

1906இல்	 சதி	 என் ம்	 உடன்கட்ைட	 ஏ ம்	 பழக்கத்ைதத்	 ளஸிபாயி	 என் ம்
கைதயின்	 லம்	 வன்ைமயாகக்	 கண் த்த	 பாரதி,	 ைவ	 ெசன்றபின்,	 தீவிர
மதவாதியாக	 மாறிய	 காரணத்தால்	 உடன்கட்ைட	 ஏ ம்	 பழக்கத்ைத	ஆதரிக் ம்
நிைலக் 	வந் விட்டார்.

1910	பிப்ரவரியில்	‘கர்மேயாகி’	இதழில்	பாரதி	எ தியதாவ :

“நம 	 ர்வகாலத் 	ஸ்திரீகளில்	பிராண	நாதர்கைளப்	பிரிந்தி க்க	மனமில்லாமல்,
உடன்கட்ைடேயறிய	 ஸ்திரீகள்	 உத்தமிகளாவார்கள்.	 இனி,	 எதிர்காலத்திேல
தர்மத்தின்	ெபா ட்டாகேவ	வாழ்ந் 	அதற்காகேவ	ம ந் 	இதன்	 லமாகத்	தம
நாயகர்க ைடய	 ஆத்மா டன்	 லயப்பட் 	 நிற் ம்	 ஸ்திரீகேள	 மஹா
ஸ்திரீகளாவார்கள்.”	 10	 1909	 ஆகஸ்ட்	 ‘இந்தியா’	 இதழில்,	 ஒ க்கம்	 உள்ள
ெபண்கைளப்	 பற்றிப்	 பாரதி	 ம்ேபா ,	 “ஓ	 இந்தியேன!	 சீைத,	 சாவித்திரி,
தமயந்தி	இவர்க ம்,	இன் ம்	இவர்கைளப்	 ேபான்ற	 ஸ்திரி	 ரத்தினங்க ம்	 உன்
ெபண்மணிகளாவர்.	 ஒ க்கத்திற் 	 அவர்கைள	 நமக் 	 ன்மாதிரியாக
ைவத் க்	ெகாள்ளலாம்”11	என்கிறார்.

இன் ம்	 பிற்காலத்தில்	 1920	 ேம	 மாதத்தில்	 ‘ேதசியக்	 கல்வி’	 என்ற	 தைலப்பில்
பாரதி	 எ ம்ேபா 	 ெபண்கள்	 விவாகரத் 	 ெசய் 	 ெகாள்ளக் டா 	 என்கிற

க் 	வந் விட்டார்.	அ றித் 	இவர்	 வதாவ 	 :	 “காதல்	 -	வி தைல
ேவண் ெமன் 	 ம்	கஷிெயான் 	ஐேராப்பாவி ம்	அெமரிக்காவி ம்	 சிற்சில
பண் த,	 பண் ைதகளால்	ஆதரிக்கப்ப கிற ...	அக்னி	 சாஷி	ைவத் 	 ‘உனக்
நான்	 உண்ைம,	 எனக் 	 நீ	 உண்ைம’	 என் 	 சத்யம்	 பண்ணிக்	 ெகா ப்ப ம்,
ேமாதிரங்கள்	 மாற் வ ம்,	 அம்மி	 மிதிப்ப ம்,	 அ ந்ததி	 காட் வ ம்	 தலிய
சடங் கெளல்லாம்	 அ பவத்தில்	 சஹிக்கத்தக்க	 அல்ல 	 சஹிக்கத்	 தகாத
பந்தங்களாகேவ	 கின்றன	 ெவன் ம்,	 ஆதலால்	 அவற்ைற	 இஷ்டப்ப
அப்ேபாைதக்கப்ேபா 	 மாற்றிக்	 ெகாள் தேல	 நியாயெமன் ம்,	 இல்லாவிட்டால்
ம ஷ்ய	 ஸ்வதந்திரமாகிய	 லாதாரக்	 ெகாள்ைகக்ேக	 ஹானி	 உண்டாகின்ற



ெதன் ம்,	 ஆதலால்	 ‘விவாகம்	 சாச்வபந்தம்’	 என் 	 ைவத்தல்	 பிைழெயன் ம்
ேமற்ப 	கஷியார்	ெசால் கிறார்கள்...

....	 ஆனால்	 ேதசியக்	 கலவிையக்	 றித் 	 ஆராய்ச்சி	 ெசய்கிற	 நாம்,	 ேமற்ப
வி தைலக்	 காதற்ெகாள்ைகைய	 அங்கீகாரம்	 ெசய்தல்	 சாத்தியமில்ைல...
வி தைலக்	காதலாகிய	ெகாள்ைகக் ம்	மண	வாழ்க்ைகக் ம்	ெபா ந்தா .	மண
வாழ்க்ைக	 ஒ வ ம்	 ஒ த்தி ம்	 நீ த் 	 ஒன்றாக	 வாழாவிட்டால்	 தகர்ந்
ேபாய்வி ம்.	 இன் 	 ஒ 	 மைனவி,	 நாைள	 ேவ 	 மைனவி,	 என்றால்
ழந்ைதகளின்	நிைலைம	என்ன	ஆ ம்?	 ழந்ைதகைள	எப்ப 	நாம்	சம்ரஷைண

பண்ண	 ம்?	 ஆதலால்	 ழந்ைதக ைடய	 சம்ரஷைணைய	 நா
ஏகபத்னிவிரதம்	 சரியான	 அ ஷ்டானம்	 என் 	 ன்ேனாரால்
ஸ்தாபிக்கப்பட்ட .”12

இந் க்	 கலாச்சாரத்ைதக்	 காக்க	 ேவண் ய	 கடைமையப்	 பாரதி	 நம்	 நாட் ப்
ெபண்களிடம்	ஒப்பைடக்கிறார்.	பிற 	அவர்கள்	எப்ப 	வி தைலயைடய	 ம்?
“தமிழ்நாட் 	மாதராகிய	என்	அன் க் ரிய	சேகாதரிகேள!	இத்தைனப்	பழைம ம்,
ேமன்ைம ஞ்	 சான்ற	 இரண் 	 ப திகளின்	 கலப்பா ந்	 தன்ைமயால்	 பாரத
ேதசத்திேலேய	 மற்றப்	 பிரேதசங்களி ள்ள	 நாகரிகத்ைதக்	 காட் ம்	 ட
ஒ வா 	 சிறப் ைடயதாகக்	 க வதற் ரிய	 ஆரிய,	 திராவிட	 நாகரிகம்
உங்க ைடய	பா காப்பிலி க்கிற .	இதைன	ேமன்ேம ம்	ேபாஷித் 	வளர்க் ம்
கடைம	உங்கைளச்	சார்ந்த .”13

தமிழர்	 நாகரிகம்	 அல்ல 	 திராவிடர்	 நாகரிகம்	 உயர்ந்த	 நாகரிகம்	 என் 	 ற
மனமில்லாமல்	ஆரிய,	திராவிட	நாகரிகம்	உங்கள்	பா காப்பில்	உள்ள 	என்கிறார்.
ன் 	ஆரியர்	-	திராவிடர்	என்பேத	ெபாய்	என் 	 றியவர்	இப்ேபா 	அைத	ஏற் க்

ெகாள்கிறார்.

பாரதியின்	கைதகளில்	 டப்	ெபண்க க் 	வி தைல	அளிப்பதாக	இல்ைல.

ஏைழப்	 ெபற்ேறார்	 வசதியின்ைம	 காரணமாக	 ஒ 	 திய	 பிராமண க் த்	 தம்
மகைள	 மணம்	 த் 	 ைவக்கின்றனர்.	 திய	 வயதான	 கணவன்	 உயி டன்



இ க் ம்ேபாேத,	 காந்தமணி	 என்ற	 அந்த	 பிராமணப்	 ெபண்	 ேவ 	 ஒ
கணவைனத்	 ேத க்	 ெகாண் 	 அவ டன்	 வாழ்வைதப்	 பாரதியால்	 ெபா த் க்
ெகாள்ள	 யவில்ைல.	எனேவ	அவைளக்	கிறித் வ	மதத்திற் 	மாற்றிவி கிறார்
என் 	 பாரதியின்	 கைதமகளிரின்	 பாத்திரங்கைள	 ஆய் 	 ெசய்த	 வ.உமாராணி

கிறார்.	14

பாரதி	இ திக்	காலத்தில்	எ திய	கைதயாகிய	‘சந்திரிைகயின்	கைத’	யில்	வ ம்
விசாலாட்சி	 என்பவள்	 ஒ 	 இளம்	 விதைவ.	அவள்	 ம மணம்	 ெசய் 	 ெகாள்ள
ஆைசப்ப கிறாள்.	அவ்வாேற	ம மணம்	ெசய் 	ெகாள்கிறாள்.	அவள்	கணவன்
ெபயர்	 வி வநாத	 சர்மா.	 தி 	 மணமாகி	 ஒன்றைர	 ஆண் களில்	 அவ க் ப்
ைபத்தியம்	பி த் 	வி கிற .	இ ந்தேபாதி ம்	அவள்	கணவ க் ப்	பணிவிைட
ெசய் 	வ கிறாள்.	இைதத்	ெதய்வீகக்	காதல்	என்கிறார்	பாரதியார்.	15

இதில்	என்ன	ெதய்வீகத்	தன்ைம	இ க்கிற ?

அந்தக்	 காலத்திேலேய	 பாரதி	 இவ்வள 	 ற்ேபாக்காகப்	 ெபண்	 வி தைலையப்
ேபாற்றி	 இ க்கிறாேர	 என் 	 காட் பவர்கள்	 அவ ைடய	 ெதாடக்க	 காலக்
கட் ைரகைளேய	காட் கின்றனர்.

அவ ைடய	 பிற்கால	 எ த் கள்	 என்பைவ	 க்க	 க்க	 மதம்	 சார்ந்தைவ.
எனேவ	அதில்	 ெபண்கள்	வி தைல	 றித் ச்	 சிறப்பாகக்	 வதற் 	 ஒன் ம்
இல்ைல	என்ேற	ெசால்லலாம்.

ெபண்	வி தைலையப்	 பற்றிப்	 பாட் ம்,	 கட் ைர ம்	 எ திய	 பாரதி,	 தன் ைடய
ம்பத்தி ள்ள	 ெபண்க க் 	 வி தைல	 ெகா த்தாரா?	 இேதா	 பாரதி

ஆய்வாளர்	ரா.அ.பத்மநாபன்	 கிறார்:	 “மாதர்	 தந்திரம்	பா ய	கவிஞர்	 வீட் ல்
அவர்	இட்டேத	சட்டம்.	ெசல்லம்மா	தவிப் 	ெசால்லி	மாளா ”16	என்கிறார்.

“ஒ நாள்	 பாரதி,	 14	 வயதான	 தம 	 த்த	 மகள்	 தங்கம்மாைவத்	 தம் டன்
கடயத்திலி ந் 	 ஐந் 	 ைமலில்	 உள்ள	 ஒ 	 ஐயனார்	 ேகாயி க் 	 வ மா
உத்தரவிட்டார்.	 அக்ேகாவில்	 மைலச்சாரலில்	 காட் 	 ந ேவ	 உள்ள ...	 தங்கம்மா
தயங்கி	வரம த்ததால்	பாரதிக் க்	ேகாபம்	வந் விட்ட .	மகள்	கன்னத்தில்	விரல்



பதிய	அைறந் 	விட்டார்.	த க்க	வந்த	ைமத் னர்	மீ ம்	இைளய	மாமனார்	மீ ம்
காறி	உமிழ்ந்தார்.”	17

பாரதிதான்	 ெபண்	 வி தைலக் 	 தன்	 தலாக	 ஓங்கிக்	 ரல்	 ெகா த்தவர்
என் 	 வா ளர்.	ஆனால்	அவ க் ம்	 ன்னால்	தமிழகத்தில்	 1882	இல்
இந் 	 ‘ யக்கியான	 சங்கம்’	 (ழiேனர	 சநந	 h ரபாவ	 ni n)	 என்ற	 ஒ
அைமப் 	 பா பட் 	 இ க்கிற 	 இந் 	 மதத்தில்	 சீர்தி த்தம்,	 பார்ப்பனர்
றக்கணிப் ,	 விதைவத்	 தி மணம்,	 கலப் த்	 தி மணம்,	 ெபண்கல்வி	 ேபணல்
ேபான்றைவ	 இச்சங்கத்தின்	 ேநாக்கங்களாக	 இ ந் ள்ளன.	 அதற்காக
இச்சங்கத்தாரால்	‘தத் வ	விசாரிணி’,	‘தத் வ	விேவசினி’	என்ற	தமிழ்	ஏ க ம்,
ஆங்கிலத்தில்	‘ hந	 hiேமநச’	என்ற	ஏ ம்	நடத்தப்பட் ள்ளன.

விதைவத்	 தி மணம்	 றித் 	 அவர்கள்	 எ திய	 கட் ைரயின்	 ஒ 	 ப தி
வ மா :	 “பக் வ	 காலத்தில்	 மணம்	 ெசய்யாமல்	 சி 	 வயதிேலேய	 மணத்ைத

த் 	 யவ்வனப்	 ப வம்	 வ வதற் 	 ன்ேன	 ெபண்	 காலம்	 ெசன்றால்
பிள்ைளக் 	ம விவாகம்	 ரியலாெமன் ம்,	பிள்ைள	காலம்	ெசன்றால்	ெபண்	ம
விவாகம்	 ரியப்படாெதன் ம்	 க தி	 நம 	 ேதசத்தில்	 சில	 வ ப்பார்	 தவிர
பிராமணர்	 தலிய	 சில	 வ ப்பார்	 ம மணம்	 ெசய்யா 	 வ கின்றனர்.	 இப்ப ச்
ெசய்யாதி ந்தா ண்டாகிய	தீங் கள்	எண்ணிறந்தன....

யவ்வனப்	 ப வமைடந்த	 பிற தான்	ெபண்க க் 	விவாகம்	ெசய்யலாெமன் ம்,
கணவைரயிழந்த	 சி மியர்க க் ப்	 னர்விவாகம்	 ெசய்யலாெமன் ம்,
இடந்தரா 	 ேபான	 காரணம்	 யாேதா!	 அறிவிற்	 சிறந்த	 மகான்கேள!
ேயாசி ங்கள்!”18

(‘தத் வ	விேவசினி’,	17.2.1881)

இப்ப ப்	 பாரதிக் 	 ன்ேப	 .	 னிசாமி	 நாயகர்,	 அத்திப்பாக்கம்	 ெவங்கடாசல
நாயகர்,	 ‘தமிழன்’	 ஏ 	 நடத்திய	அேயாத்தி	 தாசபண் தர்	 மற் ம்	 பலர்	 ேசர்ந்
இந் 	 மதத்தில்	 சீர்தி த்தம்	 ெசய் 	 திய	 ச கம்	 அைமய ம்	 ெபண்
வி தைலயைடய ம்	பா பட் ள்ளனர்.	இந் 	மதத்தி ள்ள	ஆபாசங்கைளப்	படம்



பி த் க்	 காட் கிற	 தன்ைமயில்,	 ‘இந் மத	 ஆசார	 ஆபாச	 தரிசினி’	 என் ம்
கவிைத	 ைல	அத்திப்பாக்கம்	அ.ெவங்கடாசல	நாயகர்	 1890	களிேலேய	எ தி
ெவளிப்ப த்தினார்.	 ஆனால்	 பாரதிேயா	 1904	 தல்	 1908	 வைரயில்	 ெபண்
வி தைலயில்	 தீவிரமாக	 இ ந் ,	 1908க் 	 பிற 	 மிதவாதியாக	 மாறிவிட்டார்.
1920	கால	கட்டத்தில்	 தீவிர	இந் 	 	 மதவாதியாகிவிட்ட	காரணத்தால்	அவரால்
ெபண்	 வி தைல	 றித் 	 எைத ம்	 எ த	 இயலாமல்	 ேபாய்விட்ட .	 பாரதி
கைடசிக்	 காலத்தில்	 ெபண்வி தைல	 பற்றிய	 ேநாக்கம்	 இன்றி	 இ ந்தேதா
	ெபண்ண ைமக்	க த் க்கைளக்		ெகாண் ந்தார்	என	அறிய	 கிற .
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ெபா ைடைமக்	 ெகாள்ைகயில்	 பாரதிக் 	 எத்தன்ைமயான	 ரிதல்	 இ ந்த
என்ப 	 றித் 	இக்கட் ைரயில்	காணலாம்.

1905இல்	 சியாவில்	 ஒ 	 ரட்சி	 ேதான்றி	 ேதால்வியில்	 ற்ற .	 ஆனால்,
அந்தப்	 ரட்சி	இயக்கம்	 ேம ம்	 ேம ம்	 வளர்ந் 	 வந்த .	அவ்வப்ேபா 	அங்
நடந்த	நிகழ்ச்சிகைள	 ராய்ட்டர்	என்ற	ெசய்தி	நி வனம்	தந்தி	 லம்	 பத்திரிைக
அ வலகங்க க் த்	ெதரிவித் 	வந்த .	அக்காலக்	கட்டத்தில்	இந்தியா	ஏட் ல்
ெபா ப்பாசிரியராக	 இ ந்த	 பாரதி	 30.6.1906இல்	 சியாவில்	 ம ப ம்
ராஜாங்கப்	 ரட்சி	என்ற	தைலப்பில்	எ தியதாவ :

“ ஷ்யாவில்	ம ப ம்	ராஜாங்கப்	 ரட்சிச்	சின்னங்கள்	ஏற்பட் 	வ கின்றன.	ஜார்
சக்கரவர்த்தியின்	 அநீதிச்	 சிங்காதனம்	 சிைதந் 	 ெகா ங்ேகான்ைம	 ண் த்
ண்டாகக்	கழி 	ெபற் 	வ ம்	 ஷ்யாவில்	அைமதி	நிைலக்க	இடமில்ைல.	சில

இடங்களில்	 நிலச்	 ேசைன டன்	 ேசைனக்காரர்க ம்,	 ரா வ ம்	 கலகம்
ெதாடங்கித்	ெதாழிலாளிகள்	 ட்ட ம்	ேசர்ந் 	வி கின்றனர்.”1

1906	 ைல	7ஆம்	ேததி,	ரஷ்யாவில்	ஏற்ப ம்	 ரட்சி	 றித் 	அச்சமைடவதாகப்
பாரதி	எ தி ள்ளார்	:

“ெசன்ற	வாரம்	 ஷ்யாைவப்	பற்றி	எ திய	 றிப்பிேல	அத்ேதசமான 	ஒ 	ெபரிய
ராஜாங்கப்	 ரட்சிேயற்ப ம்	(நிைலயி ள்ள )	என் 	ெதரிவித்ேதாம்.	அதற்கப்பால்
வந் 	 ெகாண் க் ம்	 தந்திகள்	 நம 	அச்சத்ைத	ஊர்ஜிதப்ப த்தி	 	 விட்டன.
ைககலப் கள்	ெதாடங்கிவிட்டனெவன்றால்	ராஜாங்கம்	எத்தைனத்	 ரம்	அைமதி
ெகட்ட	 நிைலயிலி க்க	 ேவண் 	 ெமன்பைத	 எளிதாய்	 ஊகித் 	 அறிந்
ெகாள்ளலாம்.”2

ரட்சி	நடக்கிற 	 	என்றால்	 	நமக் 	உரிைம	உணர்ச்சி ம்,	எ ச்சி ம்	உண்டா ம்.
ஆனால்	 பாரதிேயா,	அச்ச ண்டாகிற 	என்பேதா 	 ரட்சி	நடப்பதால்	 ராஜாங்கம்



அைமதி	 ெகட் 	 வி ம்	 என்கிறார்.	 இதன்	 லம்	 நாம்	 ெதரிந் 	 ெகாள்வ
யாெதனில்	பாரதி	ேபால்ஷ்விக் களின்	 ரட்சிைய	1906	 தேல	ஆதரிக்கவில்ைல
என்பேதயா ம்.ஆனால்	 அேத	 ேநரத்தில்	 ஜாரின்	 ெகா ங்ேகான்ைமைய	 அவர்
எதிர்க்கிறார்	என்பைத	அவ ைடய	கட் ைரகளின்	 லம்	அறிய	 கிற .

“ஒ 	 விஷயம்	 மட் ம்	 இங் ப்	 பலகாலமாக	 அறி த் தற்	 ரிய .	 ஷ்ய
ஜனங்களாகிய	 ஆ கள்	 மீ 	 அரேசற் ம்	 க வாய்	 அரச ம்	 அவன 	 ஓநாய்
மந்திரிக ம்	 ெந ங்காலமாய்த்	 தரித்தி க்க	 மாட்டார்கள்.	இவர்களின்	இ திக்
காலம்	ெவ 	சமீபமாக	ெந ங்கி	விட்டெதன்பதற் த்	ெதளிவான	பல	சின்னங்கள்
லப்ப கின்றன.	 நீதி	 ஸ்வ பியாகிய	 சர்ேவசன 	 உலகத்திேல	அநீதி ம்,	 ஷ்ய
ஓநாய்த்	தன்ைமக ம்	நிைலக்கமாட்டா”3	என்கிறார்.

1906இல்	ேபால்ஷ்விக் கள்	நடத்திய	 ரட்சிையப்	பாரதி	ராஜாங்கத்திற் 	எதிரான
கலகங்கள்	என்ேற	எ கிறார்.

“இப்ெபா 	ம ப ம்	ெப ம்	கலகம்	ெதாடங்கி	விட்ட .	 ஷ்ய	சக்ரவர்த்தியின்
சிங்காதனம்	 இ வைர	 எந்தக்	 காலத்தி ம்	 ஆடாதவா 	 அத்தைனப்	 பலமாக
இ க்க	இப்ேபா 	ஆடத்	ெதாடங்கிவிட்ட .	 பிரதம	மந்திரியின்	 வீட்ைட,	 வீட் ன்
வி ந்தின்ேபா 	 ெவ ண் 	 எறியப்பட்ட ம்,	 ைசன்யத்	 தைலவர்கள்
ெகாைல ண்ட ம்,	 ராஜ	 விேராதிகள்	 பகிரங்கமாக	 விளம்பரங்கள்	 பிர ரிப்ப ம்,
எங்ேக	 பார்த்தா ம்	 ெதாழில்கள்	 நி த்தப்ப வ ம்,	 ப் களிேல
ராஜாங்கத்தா க் 	 விேராதமாகக்	 கலகங்கள்	 எ ப் வ ம்,	 நாள்ேதா ம்
ஆயிரக்கணக்கான	 உயிர்கள்	 மாய்வ ம்	ஆகிய	 ெகா ர	 விஷயங்கைளப்	 பற்றித்
தந்திகள்	வந்த	வண்ணமாகேவயி க்கின்றன.”4

இதிலி ந் 	 நாம்	 ெதரிந் 	 ெகாள்வ 	 என்னெவன்றால்,	 ஜாரின்
ெகா ங்ேகான்ைமைய	 எதிர்க் ம்	 பாரதி,	 ஜாரின்	 ெகா ங்ேகான்ைமைய
எதிர்த் ப்	 ேபாரா ம்	 ரட்சியாளர்கைளக்	 கலகக்காரர்கள்	 என் ம்	 அவர்கள்
ெகா ரமான	 ெசயல்கள்	 ெசய்வதாக ம்	 காண்கிறார்.	 ஜார்	 அரசனின்
ெகா ங்ேகான்ைமைய	 1906	 இேலேய	 எதிர்த்த	 பாரதி,	 1917இல்	 பிப்ரவரியில்
நைடெபற்ற	 தலாளித் வப்	 ரட்சியில்	 ெகரன்ஸ்கி	 தைலைமயில்	 மா க் ள்



(நாடா மன்றத்திற் ள்)	 ெசன்றேபா 	 ஜாைர	 சிைறயில்	 அைடத்தனர்.
அப்ேபா தான்	 பாரதி	 	 ஜாரின்	 வீழ்ச்சிையக்	 றித் ப்	 திய	 ஷ்யா	 -	 ஜார்
சக்ரவர்த்தியின்	வீழ்ச்சி	என்ற	தைலப்பில்	பாடல்	ஒன்ைற	எ தி ள்ளார்.	அப்பாடல்
வ மா 	:

மாகாளி	பராசக்தி	உ சிய	நாட் னிற்

கைடக்கண்	ைவத்தாள்	அங்ேக

ஆகாெவன்	ெற ந்த 	பார் கப்	 ரட்சி

ெகா ங்ேகாலன்	அலறி	வீழ்ந்தான்

......					.......					.......

இரணியன்ேபால்	அரசாண்டான்	ெகா ங்ேகாலன்

ஜாெர ம்	ேபர்இைசந்த	பாவி.

......					......					.......

இமயமைல	வீழ்ந்த ேபால்	வீழ்ந் 	விட்டான்

ஜாரரசன்....		5

1917	 பிப்ரவரியில்	 நைடெபற்ற	 இப் ரட்சியில்	 பாட்டாளிக ம்,	 தலாளிக ம்
ேசர்ந்ேத	ஜாைர	எதிர்த் ப்	 ரட்சி	நடத்தினர்.	இதில்	 தலாளிகள்	தற்காலிகமாக
ெவன் 	 மா க் ள்	 ெசன்றனர்.	 இப் ரட்சிைய	 ஒ 	 ெதய்வீக	 நிகழ்ச்சியாக்கி
“மாகாளி	 பராசக்தி	 கைடக்கண்	 காட் யதால்	 தான்	 ரட்சி	 நடந்த ”	 என்கிறார்
பாரதி.

நம்	 நாட் ப்	 ெபா ைடைமவாதிகள்	 பல ம்	 பாரதி	 அக்ேடாபர்	 ரட்சிைய
வாழ்த்திப்	 பா யதாகேவ	 கிறார்கள்.	 அதற்கான	 சான்றாதாரம்	 இப்பாடலில்
ஏ மில்ைல.	 இப்பாடல்	 வ ம்,	 ஜாரின்	 வீழ்ச்சிையப்	 பற்றி	 மட் ேம



றிப்பி கிற .	ஜார்	 வீழ்ச்சி ற்ற 	அக்ேடாபர்	 ரட்சியில்	அல்ல.	அதற் 	 ன்ேப
பிப்ரவரியில்	 நைடெபற்ற	 ரட்சியிேலயா ம்.	 பாரதி	 அக்ேடாபர்	 ரட்சிைய
ஆதரித் ப்	 பா யி ந்தால்,	 ெலனின்	 ெகாள்ைககைள,	 அப்ேபாேத	 கண் க்க
ேவண் ய	அவசியம்	இல்ைலேய.

ெலனின்	தைலைமயிலான	பாட்டாளி	வர்க்க	அர 	நிலப்	பிர க்களின்	நிலங்கைளப்
பி ங்கி	ஏைழ	விவசாயிக க் 	இலவசமாகக்	ெகா த்தேபா 	பாரதி	அைத	மிக
வன்ைமயாகக்	கண் க்கிறார்.

“இந்தக்	 ெகாள்ைக	 ேமன்ேம ம்	 பலமைடந் 	 வ கிற .	 ஏற்கனேவ	 ஷ்யாவில்
ஸ்ரீமான்	 ெலனின்	 அதிகாரத்தின்கீழ்	 ஏற்பட் க் ம்	 யரசில்	 ேதசத்
விைளநில ம்	 பிற	ெசல்வங்க ம்,	 ேதசத்தில்	 பிறந்த	அத்தைன	ஜனங்க க் ம்
ெபா ைடைம	ஆகிவிட்ட .	ஆனால்,	இந்த	 ைறைம	 ேபார்	 பலாத்காரங்களின்
லமாக	உலகத்தில்	பரவிவ வ 	எனக் 	சம்மதம்	இல்ைல.	எந்தக்	காரணத்ைதக்
றித் ம்	மனித க் ள்ேள	சண்ைடக ம்	ெகாைலக ம்	நடக்கக்	 டாெதன்ப

என் ைடய	க த் .	அப்ப யி க்க	 சமத் வம்	 சேகாதரத் வம்	 என்ற	ெதய்வீக
தர்மங்கைளக்	 ெகாண்ேடார்	 அவற்ைறக்	 றித் ,	 ெவட் ,	 பீரங்கி,
ப்பாக்கிகளினால்	 பரவச்	 ெசய் ம்ப 	 யற்சி	 ெசய்தல்	 மிக ம்	 ெபா ந்தாத

ெசய்ைகெயன் 	நான்	நிைனக்கிேறன்.”	6

ேம ம்	 ெலனின்	 ேபான்றவர்கைள,	 பாரதி,	 மைற கமாக	 ஒன் ம்	 ெதரியாத
டர்கள்	என் 	 கிறார்.

“ெகாைலயா ம்	 ெகாள்ைளயா ம்	 அன்ைப ம்	 சமத் வத்ைத ம்	 ஸ்தாபிக்கப்
ேபாகிேறாம்	என் 	ெசால்ேவார்	தம்ைமத்	தாம்	உணராத	பரம	 டர்கள்	என் 	நான்
க கிேறன்”	என் 	 றிவிட் ,	இதற்க த்த	வரியிேலேய	பாரதி	 கிறார்	:

“இதற் 	 நாம்	 என்ன	 ெசய்ேவாம்!	 ெகாைலயாளிகைள	 அழிக்கக்
ெகாைலையத்தாேன	 ைகக்ெகாள் ம்ப 	 ேந கிற ;	 அநியாயம்	 ெசய்ேவாைர
அநியாயத்தாேலதான்	 அடக் ம்ப 	 ேநரி கிற 	 என் 	 ஸ்ரீமான்	 ெலனின்
ெசால்கிறார்.	இ 	 ற்றி ம்	தவறான	ெகாள்ைக.



ெகாைல	ெகாைலைய	வளர்க் ேம	ஒழிய	அைத	 நீக்க	வல்லதாகா .	அநியாயம்
அநியாயத்ைத	 வி த்தி	 பண்ண ேம	 ெயாழியக்	 ைறக்கா .	 பாவத்ைதப்
ண்ணியத்தாேலதான்	 ெவல்ல	 ேவண் ம்...	 ெகாைலைய ம்,	 ெகாள்ைளைய ம்,
அன்பினா ம்,	 ஈைகயா ம்தான்	 மாற்ற	 ம்.	 இ தான்	 கைடசி	 வைர
ைக வரக் ய	ம ந் .	மற்ற 	ேபாலி	ம ந் .”	7

ேமேல	கண்ட	பாரதியார்	க த் 	 லம்	நாம்	அறிந் 	ெகாள்வ 	என்னெவன்றால்,
பாரதி	 ஒ 	 மதவாதி;	 எனேவ	 அவர்	 ரட்சி	 வழிைய	 ஆதரிப்பதற் ப்	 பதிலாக
‘தர்மகர்த்தா	 ைற’	ேசாசலித்ைதேய	ஆதரிக்கிறார்	என்ப 	 லப்ப ம்.

ேம ம்	அவர்	 கிறார்	:

“ெலனின்	 வழி	 சரியான	 வழி	 இல்ைல.	 க்கியமாக	 நாம்	 இந்தியாவிேல
இ க்கிேறாமாதலால்	 இந்தியாவின்	ஸாத்தியா	ஸாத்தியங்கைளக்	 க திேயதாம்
ேயாசைன	 ெசய்ய	 ேவண் ம்.	 தலாவ 	 இந்தியாவி ள்ள	 நிலஸ்வான்க ம்,
தலாளிக ம்	 ஐேராப்பிய	 தலாளிகள்	 நிலஸ்வான்கைளப்	 ேபால்	 ஏைழகளின்

விஷயத்தில்	 அத்தைன	 அவமதிப் ம்	 ர	 சித்த ம்	 ண்ேடாரல்லர்.
இவர்க ைடய	 உைடைமகைளப்	 பி ங்க	 ேவண் ெமன்றால்	 நியாயமாகா .
அதற் 	 நம்	 ேதசத்தி ள்ள	 ஏைழகள்	அதிகமாக	 வி ம்ப	 மாட்டார்கள்.	 எனேவ,
ெகாள்ைளக டன்	 ெகாைலக ம்,	 சண்ைடக ம்,	 பலாத்காரங்க மில்லாமல்
ஏைழக ைடய	 பசி	 தீர்ப்பதற் ரிய	 வழிையத்	 தான்	 நாம்	 ேத க்	 கண் பி த்
அ ஷ் க்க	 யலேவண் ம்.”	8

பாரதி	 ேமேல	 றியப 	 அதற்கான	 வழி	 வைககைள ம்	 றி ள்ளார்.
இக்கட் ைரைய	எ ம்ேபா 	பாரதி	கடயத்தில்	இ ந்தார்.	எனேவ	கடயத்ைதேய
உதாரணமாகக்	ெகாண் 	பின்வ ம்	க த்ைத	 ன்ைவக்கிறார்.

“கடயத்தில்	ெமாத்தம்	30	ெபரிய	மிரா தார்க ம்	பல	சில்லைர	நிலஸ்வான்க ம்
உள்ளனர்.	 அவர்களாகேவ	 வந் 	 ஏைழகளிடம்	 ேபாட் க்	 ெகாள் ம்	 ஒப்பந்தம்
என்னெவன்றால்,	 ‘அதாவ 	 எங்களில்	 சில ம்	 உங்களில்	 சில ம்	 	 ‘ெதாழில்
நிர்வாக	சங்கம்’	என்ெறா 	சங்கம்	அைமக்கப்ப ம்.	பயிர்த்ெதாழில்,	கிராம	 த்தி,



கல்வி,	 ேகாயில்	 (மதப்பயிற்சி),	 உண ,	 ணிகள்,	 பாத்திரங்கள்,	இ ம் ,	ெசம் ,
ெபான்	 தலியன	 சம்பந்தமாகிய	 நானா	 வைகப்பட்ட	 ைகத்ெதாழில்கள்.	 அைவ
இந்தக்	 கிராமத்திற் 	 ெமாத்தம்	 இவ்வள 	 நைடெபற	 ேவண் ெமன் ம்,
அத்ெதாழில்களின்	 இன்னின்ன	 ெதாழிலிற் 	 இன்னின்னார்	 த தி	 உைடயவர்
என் ம்	ேமற்ப 	ெதாழில்	நிர்வாகச்	சங்கத்தார்	தீர்மானம்	ெசய்வார்கள்.	அந்தப்ப
கிராமத்தி ள்ள	 நாம்	 அத்தைனேப ம்	 ெதாழில்	 ெசய்ய	 ேவண் ம்.	 அந்தத்
ெதாழில்க க் த்	 தக்கப யாக	 ஆண்ெபண்	 ழந்ைத	 தலிேயார்	 இைளஞர்
அத்தைன	ேபரி ம்	ஒ வர்	தவறாமல்	எல்லா க் ம்	வயி 	நிைறய	நல்ல	ஆகாரம்
ெகா த் 	 வி கிேறாம்.	 நாங்கள்	 பிள்ைள	 பிள்ைள	 தைல ைறயாக	 இந்த
ஒப்பந்தம்	தவற	 மாட்ேடாம்.	இந்தப்ப க் 	இந்த	ஆலயத்தில்	ெதய்வ	 சந்நிதியில்
எங்கள்	 ழந்ைதகளின்	 ேமல்	ஆைணயிட் 	 ப்ரதிக்ைஞ	ெசய் 	ெகா க்கிேறாம்
இங்ஙனம்	 நமக் ள்	 ஒப்பந்தம்	 ஏற்பட்ட	 விஷயத்ைத	 எங்களில்	 க்கியஸ்தர்
ைகெய த்திட் 	ெசப் ப்	பட்டயம்	எ தி	இந்தக்	ேகாயிலில்	அ த் 	ைவக்கிேறாம்.
இங்ஙனம்	ப்ரதிக்ைஞ	ெசய் ,	இதில்	கண்ட	ெகாள்ைககளின்ப 	கிராம	வாழ்க்ைக
நடத்தப்ப மாயின்	கிராமத்தில்	வ ைமயாவ ,	அைதக்	காட் ம்	ெகா யதாகிய
வ ைமயச்சமாவ 	 ேதான்ற	 இடமில்லாமல்	 ஒற் ைம ம்,	 பரஸ்பர	 நட் ம்
பரி ணர் ம்	 உண்டா ம்.	 ஒ 	 கிராமத்தில்	 இந்த	 ஏற்பா 	 நடந் 	 ெவற்றி
கா மிடத் 	 பின்னர்	 அதைன	 உலகத்தாெரல்லா ங்	 ைகக்ெகாண் 	 நன்ைம
யைடவார்கள்.”	9

பாரதியின்	ேமேல	கண்ட	இந்தப்	ெபா ைடைமக்	ெகாள்ைகையப்	பின்பற்றினால்
அசல்	 நால்வ ணம்தான்	 நீ க் ம்.	 நிலம்	 நில	 உைடைமயாளர்க க் ச்
ெசாந்தமாகேவ	இ க் ம்.	 ேசாற் க்காக	 ஏைழகள்	தைல ைற	தைல ைறயாக
அவர்கள்	நிலத்தில்	உைழத் க்	ெகாண் க்க	ேவண் ம்.

அவரவர்	த திக்	ேகற்ற	ேவைல	என் 	பாரதி	ெசால்வ 	 லத்ெதாழில்	 ைறப்ப
ெதாழில்	நைடெபற	ேவண் ம்	என்பேதயா ம்.	 ட் யற்சியினால்	வ ம்	பலைன
எல்ேலா க் ம்	 சமமாகப்	 பங்கிட் க்	 ெகா க்கேவண் ம்	 என் 	 பாரதி
ெசால்லவில்ைல.	ஆகேவ	இக் ட் 	 யற்சியினால்	விைள ம்	 பலன்	 க்க ம்
நில ைடைமயாள க் ம்,	 ச தாயத்தில்	 ேமல்	 மட்டத்தில்	 இ ப்பவர்க க் ம்



ேபாய்ேச ம்	என்ப 	ெவளிப்பைட.

நம்	நாட் ல்	ஏற்ப ம்	அைனத் ப்	பிரச்சிைனக க் ம்	பாரதி	கா ம்	ஒேர	 தீர்
“கலி கம்	 ஒழிந் 	 மீண் ம்	 கி த கம்	 வரேவண் ம்.	 அப்ேபா 	 மீண் ம்
நால்வ ணம்	 ஏற்ப ம்.	 அப்ேபா 	 மாதம்	 ம்மாரி	 ெபாழி ம்.	 அப்ேபா தான்
பஞ்ச ம்	இரா 	என்ப தான்	அவரின்	இ திகாலக்	ெகாள்ைகயா ம்.”	10

பாரதி,	 ெலனினின்	 ெகாள்ைகையக்	 கண் த் ப்	 பல	 மாற் 	 வழிகள்
றிக்ெகாண் ந்த	 காலத்தில்தான்,	 பாரதி டன்	 ெந ங்கிப்	 பழகிய	 கனக.
ப் ரத்தினம்	 (பின்னாளில்	 பாரதிதாசன்	 என் 	 ெபயர்	 ைவத் க்	 ெகாண்டார்)

	ெலனின்	 ரட்சி	 ஏற்ப த்திய டன்,	ெலனிைனப்	 கழ்ந் 	 பாடல்	இயற்றி ள்ளார்
என்ப 	 றிப்பிடத்தக்க .	அப்பாடல்	வரிகளாவன	:

கமாகி	நின்ற	ெலனின்	உலகாகி	நின்ற	ெலனின்

உறவாகி	நின்ற	ெலனிேன!

அகமாகி	நின்ற	ெலனின்	அறிவாகி	நின்ற	ெலனின்

அரசாள	வந்த	ெலனிேன!

கமாகி	வந்த	ெலனின்	 ைணயாகி	வந்த	ெலனின்

தந்திர	மான	ெலனிேன!

இகமாகி	நின்ற	ெலனின்	எைமயாள	வந்த	ெலனின்

இைறயாகி	வந்த	ெலனிேன!

நற கின்ற	ெமாழி	ெபா ளார்க் ம்	என்றவழி

நைடெகாண் 	வந்த	ெலனிேன!

உறவாகி	உலெகங் ம்	உைழப்பாளர்	ஆட்சிெநறி



உரமாக்கி	ைவத்த	ெலனிேன!	11

......					......					......

இப்பாடைல,	பாரதிதாசன்	பாரதிேயா 	 ைவயில்	இ ந்த	ேபாேத,	1918	பிப்ரவரி
மாதத்தில்	 ‘ஜனவிேநாதினி’	 எ ம்	 ஏட் ல்	 எ தி ள்ளார்	 எனப்	 பாரதிதாசன்
வாழ்க்ைக	 வரலாற்ைற	 ஆய்ந் 	 எ தி ள்ள	 ேகா.	 கி ட் ண ர்த்தி
றிப்பிட் ள்ளார்.	 12	 ெலனின்	அக்ேடாபர்	 ரட்சிைய	 ஏற்ப த்தியதற்காக	அவர்

உயி டன்	 இ க் ம்	 ேபாேத	அவைரப்	 பாராட் க்	 கவிைத	 எ திய	 ஒேர	 தமிழ்க்
கவிஞன்	கனக.	 ப் ரத்தினம்	ஒ வர்தான்	என்ப 	வரலாற்றில்	மைறக்க	 யாத
உண்ைமயா ம்.

ேம ம்	 1924இல்	 ெலனின்	 மைற ற்றேபா 	 ெலனி க் 	 இரங்கற்பா	 எ திய
தமிழ்க்கவிஞர்	பாரதிதாசன்	ஒ வேர	ஆவார்!

ஆனால்	 நம்	 நாட் ப்	 ெபா ைடைமவாதிகேளா,	 ெலனின்	 க த் க க்
ரண்பாடான	 க த் கைளக்	 ெகாண்ட	 பாரதியாைரப்	 கழ்ந் 	 ேப வைத ம்,

எ வைத ேம	 ெதாழிலாகக்	 ெகாண் ள்ளனர்.	ஆனால்	 பாரதிதாசைனப்	 பற்றி
இவர்கள்	கண் ெகாள் வேத	இல்ைல.	அதற் க்	காரணம்	என்ன	என்பைத	நான்

வைத	 விட	 நம்	 ரட்சிக்	 கவிஞர்	 றி ள்ளேத	 சிறப்பாக	 உள்ள .	 அைவ
வ மா :

நான்	ெபா ைடைமக் ப்	பைகவனா?

இ அறிெவனத்	ெதரிந்தநாள்	 தல்	 ைவயில்

தந்திரம்	சமத் வம்	சேகாத	ரத் வம்

ன் ம்	என் யிர்	உணர்வில்	ஊறியைவ

என்பாட்	டாேல	வளர்ந்த	இயக்கம்

தன்பாட்	 க் த்	தப் த்	தாளம்



பின்பாட் ப்	பா ம்	பிைழப் க்	ெகல்லாம்

என்ைன	விற்காத	தால்ஏ ம்	அறியாத

ெகாள்ைளப்	பயல்கைளக்	ெகாண்ேட கின்றனர்

இவர்கள்	யாெரன	எனக் த்	ெதரி ம்

ரட்சியின்	ேபரால்	 ரட் 	ெசய்பவர்கள்

ெதாழிற்சங்	கத்தால்	ேதாழர்கள்	உைழப்ைப

வழிப்பறி	ெசய் ம்	வலஇட	சாரிகள்

தாய்ெமாழிப்	பற் ம்	தன்இனப்	பற் ம்

தாய்நாட் ப்	பற் ம்	சற் ம்	இல்லாதவர்

ந்த	வைரக் ம்	 ந் ல்	ெகாள்ைகயில்

அ ெதா 	தி க் ம்	அ ைமகள்	மார்ச் 	ெலனின்

ல்கைள	எல்லாம்	 னிப் ல்	ேமய்ந்

கால்ப த்	தமிழால்	ேமற்ப 	யாரின்

விளக்ெகண்ெணய்	ெமாழியால்	விளங்கா 	ெசய்பவர்

உ சியன்	ஒ க் ம்	ஒ 	ேகா ப்	பணத்ைத ம்

வரிைசயாய்ப்	ப த் 	வாழ் 	நடத்தி ம்

ெபா க்கி	களாகப்	ேபான	தினாேல

றிக்ேகாள்	உயர்ந்த	ெபா ைமக்	ெகாள்ைக



ெவறிச்ெசன் 	ேபான ;	ெவற்றியில்	தாழ்ந்த .

பாட்டா	ளிகளின்	 ட்டம்	 ைறந்த

ட் ய	ேபார்க் ணம்	 டம்ெகாண்	டழிந்த

கண் தைனக்	கழ வ	தாேல	அறிவிலா

ண்டங்கள்	என்ன	 க்க	 க்க

ெபா ைடைமக்	ெகதிரி	என் 	 ழங் வர்.	13

ேமற்கண்ட	 சான் களால்	 பாரதியார்	 ெதாடக்கம்	 தல்	 இ தி	 வைர
ெபா ைடைமக்	 ெகாள்ைகயிைன	 எதிர்த் 	 வந்தார்	 என்பதைன	 அறியலாம்.
	இப்ப ப்பட்ட	 பாரதிையத்தான்	ெபா ைடைமவாதிகள்	 க்கிப்	 பி க்கின்றனர்.
தீக்கதிர்	 பாரதி	 ற்றாண் ச்	 சிறப் 	 மலைர	 ெவளியிட்ட .	 ஆனால்
பாரதிதாசைனப்	ெபா ைடைமவாதிகள்	இ ட்ட ப் 	ெசய்வேதா 	 பாரதிதாசன்
ற்றாண் 	 விழாைவ	 கண் ெகாள்ளேவயில்ைல.	 	 இப்ப 	 இ ந்தால்

ெபா ைடைம	இயக்கம்	எப்ப 	வள ம்.

	

அ க் றிப்

	

1.	பாரதி	தரிசனம்	ெதா தி	(1)	நி.ெச. .நி.	ப.300

2.	பாரதி	தரிசனம்	ெதா தி	(1),	ப.301

3.	ேமற்ப 	 ல்,	ப.302

4.	ேமற்ப 	 ல்,	ப.303

5.	பாரதியார்	கவிைதகள்,	நி.ெச. .நி.	ப.123



6.	பாரதியார்	கட் ைரகள்,	ப.451

7.	ேமற்ப 	 ல்,	ப.453

8.	ேமற்ப 	 ல்,	ப.456

9.	ேமற்ப 	 ல்,	ப.454-458

10.	ெப. ரன்,	பாரதி	தமிழ்,	ப.244

11.	பாரதிதாசன்	கவிைதகள்,	ெப மக்கள்,	மணிவாசகர்	பதிப்பகம்,	ப.19

12.	ேகா.	கி ட் ண ர்த்தி,	பாரதிதாசன்	வாழ்க்ைக	வரலா ,	ப.65

13.	 ரட்சி	ஏ 	1.1.1963.

	

	

*****

	

	

	



7.	�������	�������	���������	������

	

பாரதி	ஒ 	மதவாதி	என்ப 	அைனவ ம்	அறிந்த	ெசய்தி.	ெபா வாக	அவர்	எல்லா
மதங்கைள ம்	 சமமாக	 மதித்தார்	 என் ,	இன் 	வைர	 பாரதிையப்	 பற்றிய	 ல்
ஆசிரியர்கள்	 ெப ம்பாேலார்	 றி ள்ளனர்.	 ஆனால்,	 அ 	 உண்ைமயா?
இல்ைலயா?	என்பைதப்	பற்றி	இங் க்	காண்ேபாம்.

பாரதியின்	 பார்ைவயில்	 இந் மதம்	 ஒன் தான்	 உலகிேலேய	 உயர்ந்த	 மதம்,
மற்றைவெயல்லாம்	 தாழ்வான	 மதங்கேள	 என்ப 	 அவரின்	 க த் .	 தலில்
ெபௗத்த	மதம்	 றித் ப்	பாரதியின்	க த் கைளப்	பார்ப்ேபாம்:

“யாகங்கேள	 ெப ம்பா ம்	 ப வைதக ம்,	 திைரக்	 ெகாைலக ம்,	 ஆட் க்
ெகாைலக ம்	 க்கியமாகப்	 பாராட் ய	 ெகாைலச்	 சடங் கள்.	 இவ்விதமான
ெகாைலகைளச்	ெசய்தல்	ேமாச்ஷத் க் 	வழி	என்ற	ேபாலி	ைவதிகைரப்	பழி ட்
அந்தக்	ெகாைலச்	சடங் களால்	மனிதன்	நரகத் க் த்தான்	ேபாவான்	என்பைத
நிைலநாட் ய	 த்த	 பகவா ம்,	 அவ ைடய	 மதத்ைதத்	 த விய	 அரசர்க ம்,
இந்தியாவில்	 யாகத்	 ெதாழி க் 	 மிக ம்	 இகழ்ச்சி	 ஏற்ப த்தி	 விட்டார்கள்.
அந்தத்	 த ணத்தில்	 த்த	 மதத்ைத	 ெவன் 	 ஹிந் 	 தர்மத்ைத	 நிைலநாட்ட
சங்கராச்சாரியார்	 அவதரித்தார்.	 அவர்	 த்தமதக்	 க த் கைளப்	 ெப ம்பா ம்
சி	கண் 	 ைவத் த்	தம் ைடய	ேவதாந்தத் க் 	ஆதாரங்களாகச்	ேசர்த் க்

ெகாண்டார்	 ...	 ...	 அவர்	 ஹிந் 	 தர்மத் க் ச்	 ெசய்த	 ேப பகாரத் க்காக
ஹிந் க்களிேல	 ெப ம்பாேலார்	 அவைரப்	 (ஆதிசங்கரைன)	 பரமசிவ ைடய
அவதாரமாகக்	க திப்	ேபாற்றினார்கள்.1

ெபௗத்த	மதேம	 ற 	ெநறிைய	உலகில்	 த்திற் .	அதற் 	 ன்	அங்கங்ேக	சில
சில	 மனிதர்	 றவிகளாக ம்,	 சில	 சில	 இடங்களில்	 றவிக்	 ட்டத்தாராக ம்,
ஓரி 	இடங்களில்	வல்லைம	உைடயவர்களாக ம்	இ ந்தனர்.	ெபௗத்த	மதம்தான்
எங் 	பார்த்தா ம்	இந்தியாைவ	ஒேர	சந்நியாசி	ெவள்ளமாக	ஆக்கிய .

உலக	 வாழ்க்ைகயாகிய	 ஜகத்தின்	 ஒளி	 ேபான்றவளாகிய	 பத்தினிையத்



றந்தவர்கேள	 ேமேலார்	 என் 	 ைவத் 	 அவர்க க் க்	 கீேழ	 மற்ற	 உலகத்ைத
அடக்கி	 ைவத்த .	 உலகெமல்லாம்	 ெபாய்மயம்	 என் ம்,	 க்கமயம்	 என் ம்
பிதற்றிக்	 ெகாண் 	 வாழ்நாள்	 கழிப்பேத	 ஞான	 ெநறியாக	 ஏற்ப த்தி,	 மனித
நாகரிகத்ைத	நாசஞ்	ெசய்ய	 யன்றதாகிய	 ற்றம்	 த்தமதத் க் 	உண் .	அைத
நல்ல	 ேவைளயாக	இந்தியா	 உதறித்தள்ளி	விட்ட .	 பின்னிட் 	 த்த	 த மத்தின்
வாய்ப்பட்ட	 பர்மா	 தலிய	 ேதசங்களி ம்	 த்தமதம்	இங்ஙனேம	 மடத்ைத	வரம்
மீறி	உயர்த்தி	மனித	நாகரிகத்ைத	அழித் க்	ெகாண் தான்	வந்தி க்கிற .

பாரதியார்	ெபௗத்த	மதத்தின்	மீ 	எவ்வள 	ெவ ப் க்	ெகாண் ந்தார்	என்பைத
இதன்	 லம்	அறியலாம்.	 1912	 இல்	 பகவத்கீைதக் 	 ன் ைர	 எ ம்ேபா
இக்க த் கைள	அவர்	எ தி ள்ளார்.

ெபௗத்த	 மதத் றவிகைளக்	 ெகாைலகள்	 ெசய்ேத	 அழித் 	 ஒழித்த
ஆதிசங்கரைனப்	 பாரதியார்,	 சிவெப மானின்	 அவதாரமாகேவ	 காண்கிறார்.
ேசாவியத்தில்	 ரட்சி	என்றால்	ெகாைலகள்,	ெகாள்ைளகள்	அைத	ஏற்க	 யா
என்பவர்,	ஆதிசங்கரனின்	ெகாைலகைள	மட் ம்	ஆதரிக்கக்	காரணம்	என்ன?

ெபௗத்தத்தால்	ஆட்டங்கண்ட	 நால்வ ணத்ைத ம்	 பார்ப்பனர்களின்	 உயர்ைவ ம்,
மீண் ம்	 த் யிர்	ெபறச்	ெசய்தவன்	ஆதிசங்கரன்	என்பதால்தாேனா?

அ த் 	 இ லாமிய	 மதத்ைதப்	 பற்றி	 பாரதியின்	 க த் கைளப்	 பார்ப்ேபாம்.
இ லாமியர்கள்	 பல	 மைனவியைர	 மணந் 	 ெகாள்வைத ம்,	 இ லாமியப்
ெபண்கள்	 தைலயின்	 ேமல்	 க்கா 	 ணி	 (ேகாஷா)	 ேபாட் க்	 ெகாள்வைத ம்
(ெரயில்ேவ	 ஸ்தானம்’	 என்ற	 கைதயில்	 பாரதி	 ைநயாண் 	 ெசய்கிறார்.	 அைவ
வ மா 	 :	 ஒ நாள்	 ெதன்காசி	 இரயில்ேவ	 ஸ்ேடஷன்	 ெவளிப் றத்தில்	 பலர்
உட்கார்ந் 	ெகாண் 		இ ந்ததாக ம்,	பாரதியார்	அங் ச்	ெசன்றதாக ம்,	இரயில்
வண் 	அன் 	1	மணி	ேநரம்	தாமதமாக	வ வதாகக்	 றினார்களாம்.	பாரதியார்
தண்டவாளத்தின்	 ஓரமாகச்	 சிறி 	 ரம்	 ெசன்றாராம்.	அங் 	 ஒ 	 மரத்த யில்
ஒ 	மகமதிய	கனவான்	 உட்கார்ந்தி க்கக்	கண்டாராம்.	அவன்	கண்களிலி ந்
தாைரதாைரயாகக்	 கண்ணீர்	 வந் 	 ெகாண் ந்ததாம்.	 தம்பி	 ஏன்	அ கிறாய்?
என் 	 பாரதியார்	 உ 	 ெமாழியில்	 அவனிடம்	 ேகட்டதாக ம்,	 அதற் 	 அந்த



கமதிய	வாலிபன்	ெசால்லியதாகப்	பாரதி	எ கிறார்	 :	எங்கள்	ஜாதியில்	சிறிய
தகப்பனார்,	 ெபரிய	 தகப்பனார்	 மக்கைள	 விவாகம்	 ெசய் 	 ெகாள்ளலாெமன்ப
உங்க க் த்	ெதரிந்தி க்கக்	 ம்	 ...	என்	தந்ைத	லாட்டரி	 சீட் 	வாங்கினார்.
அதில்	ஒ 	ேகா 	 பாய்	வி ந்த .	அைத	ைவத் 	வியாபாரம்	ெசய் 	ஏ 	ேகா
பணம்	ேசர்த்தார்.

என்	தந்ைதக் 	 நான்	ஒேர	 மகன்.	 எனக் 	 15	வய 	ஆ ம்ேபா 	 என்	தந்ைத
இறந் 	 விட்டார்.	 அந்தச்	 ெசாத் 	 வ ம்	 எனக் 	 வந்த .	 என்	 வீட்ைட
ேமற்பார்ைவ	 ெசய்ய	 என்	 சிறிய	 தகப்பனார்	 நியமிக்கப்பட் ந்தார்.	 என்	 தந்ைத
இறக் ம்	 த வாயில்	 என்ைனப்	 பராமரித் 	 வ ம்	 கடைமைய ம்	 அவ க்ேக
சார்த்தி	 விட் ப்	 ேபானார்.	 என 	 சிறிய	 தகப்பனார்	 தலாவ 	 ேவைலயாக,
தம் ைடய	 ன் 	 மாரத்திகைள	எனக்ேக	மணம்	 ரிவித்தார்.	என்	பிதா	இறந்த
இரண் 	வ ஷங்கள்	ஆ ன்னேர	 ேமற்ப 	விவாகம்	 நைடெபற்ற .	 என்	 சிறிய
தகப்பனா க் 	 ஆண்	 ழந்ைத	 கிைடயா .	 ன் 	 ெபண்	 பிரைஜதான்
அவ க் ண் .	 ஆகேவ	 என் ைடய	 ெசாத் 	 ெவளிக்	 ம்பங்க க் ப்
ேபாய்விடக் டாெதன் 	 உத்ேதசித் 	அவர்	இங்ஙனம்	ெசய்தார்.	இந்த	விவாகம்
என்	 தாயா க் ச்	 சம்மதமில்ைல.	 என்	 தாயா க் 	 எனக் 	 ஒேர
ெபண்ைணத்தான்	மணம்	 ரிவிக்க	 ேவண் ம்	என் 	எண்ணம்.	அதனால்	சிறிய
தகப்பனார்	 என்ைன	 ேவ 	 ஊ க் 	 அைழத் ப்	 ேபாய்	 என்	 தாயா க் த்
ெதரியாமல்	அவ ைடய	 ன் 	ெபண்கைள ம்	 எனக் 	 மணம் த் 	ைவத்
விட்டார்.

சிறி 	காலத் க்ெகல்லாம்	 என்	தாயார்	 என்	ெசய்ைகயால்	 ஏற்பட்ட	 க்கத்ைதப்
ெபா க்க	மாட்டாமேலேய	 உயிர்	 றந் 	விட்டாள்.	சிறிய	தகப்பனார்	இட்டேத	என்
வீட் ல்	சட்டமாய்	விட்ட ....

இதனிைடேய	 என் ைடய	 ன் 	 மைனவிகளால்	 நான்	 ப ம்பா
ெசால் ந்தரமன் .	அேதா	பார்த்தீர்களா?	ஸ்ேடஷ க் ப்	பக்கத்தில்	 கம்மதிய
ஸ்திரீகள்	 உட்கார்ந்தி க் ம்	 ட்டம்	 ெதரிகிறதன்ேறா?	 ந ேவயி க் ம்	 ன்
ேப ம்	என் ைடய	பத்தினிமார்.	 ற்றி	உட்கார்ந்தி ப்ேபார்	ேவைலக்காரிகள்.	அந்த
ன் 	 ேப ம்	 ைலக்ெகா த்தியாக	 கத்ைதத்	 தி ப்பிக்	 ெகாண்



உட்கார்ந்தி ப்பைதப்	பார்த்த	மாத்திரத்திேலேய	அவர்க க் ள்ேள	மன	ஒற் ைம
இல்ைல	 என்ப 	 பிரத்யஷமாக	விளங்கவில்ைலயா?	இவர்களில்	 த்தவள்	ெபயர்
ேராஷன்.	 அவ க் 	 வய 	 இ பத்திரண் .	 அ த்தவள்	 ெபயர்	 லாப்	 	 பீவி.
அவ க் 	 	வய 	 பத்ெதான்ப .	அதற்க த்தவள்	 ெபயர்	ஆயிஷா	 பீவி	 	வய
	 பதினா .	 ேராஷனிடத்தில்	 நான்	 ேபசினால்	 லாப்	 என்ைன	 ெவட்டலாெமன்
க கிறார்.	 லாப்பிடம்	வார்த்ைதப்	ேப வ 	ஆயிஷா க் 	சம்மதமில்ைல.”	2

பாரதியார்	 ேதசமித்திரனில்	ேமற்கண்ட	கற்பைனச்	சித்திரத்ைத	22.5.1920	இல்
எ தினார்.

இைத	ஓர்	 உண்ைமச்	சம்பவம்	 ேபாலேவ	 பாரதி	எ தியி க்கேவ,	ஓர்	இ லாமியர்
அைதத்	ப த் 	விட் ,	பாரதியிடம்	வந் ,	 ‘ெரயில்ேவ	ஸ்தானம்’	என்ெறா 	கைத
எ தியி ந்தீர்கேள	 அ 	 ெமய்யாக	 நடந்த	 விஷயமா?	 ெவ ம்	 கற்பைனக்
கைததானா?”	 என்றார்.	 “ெவ ம்	 கற்பைன”	 என் 	 நான்	 ெசான்ேனன்.	 “என்ன
க த் டன்	எ தினீர்”	என் 	ேகட்டார்	வந்தவர்.	இந்த	‘ெரயில்ேவ	ஸ்தானம்’	என்ற
கைதயி ம்	 ஒ 	 தர்மக்	 ெகாள்ைக	 இ க்கத்தான்	 ெசய்கிற .	 ஒ வன்	 பல
மாதைர	 மணம்	 ரிந் 	 ெகாண்டால்	 அதனின் ம்	 அவ க் க்	 கஷ்டம்தான்
விைள ம்	 என்ப ம்,	விவாகத்தில்	ஒ வன்	இன்பம்	 காண	 ேவண் னால்	அவன்
ஒ த்திைய	மணம்	ெசய் 	ெகாண் 	அவளிடம்	மாறாத	 தீராத	உண்ைமக்	காதல்
ெச த் வேத	 உபாயமா 	 ெமன்ப ம்	 ேமற்ப க்	 கைதயினால்	 றிப்பிடப்ப ம்
உண்ைமகளா ம்	 என்ேறன்.	அப்ேபா 	அந்த	 ஸ்லீம்	 நண்பர்	 (அந்தக்	கைதயில்
ஒ 	பிைழ	இ க்கிற ’	என்றார்.	 ‘என்ன	பிைழ?’	என் 	ேகட்ேடன்.	அக்கைதயில்
ஒ 	 கமதியப்	 பிர 	 ன் 	 சேகாதரிகைள	 மணம்	 ெசய்ததாக
எ தியி க்கிறீர்கள்.	 அப்ப 	 சேகாதரமான	 ன் 	 ெபண்	 (பாதகம்)	 ஆகக்
க தப்ப கிற .	தன்	மைனவி	உயி டன்	இ க் ம்	ேபாேத	அவ டன்	பிறந்த	மற்ற
ஸ்தீரிைய	 ஒ 	 ஸ்லீம்	 மணம்	 ரிந் 	 ெகாள்ளக் டாெதன்பேத	 எங்க ைடய
சாத்திரங்களின்	ெகாள்ைக	என் 	அந்த	 கமதிய	நண்பர்	ெசான்னார்.

இைதக்	 ேகட்ட டன்	 நான்	 :	 ‘சரிதான்.	 எனக் 	 அந்த	 விஷயம்	 ெதரியா .
மைனவிெயா த்தியின்	 சேகாதரிகைள	 மணம்	 ரி ம்	 வழக்கம்
ஹிந் க்க க் ள்ேள	 உண்டாதலால்	 அ 	 ேபால்	 ஹம்மதியர்க க் ள்ேள ம்



இ க்கலாெமன் 	நிைனத் 	அங்ஙனம்	தவறாக	எ தி	விட்ேடன்.

எனேவ	அந்தக்	கதாநாயகனாகிய	 கம்மதியப்	பிர க் 	அவ ைடய	சிற்றப்பன்
தன்	 ன் 	 மாரத்திகைள ம்	 மணம்	 ரிவித்தாெரன்பைத	 மாற்றித்
தன்னினத்ைதச்	 ேசர்ந்த	 ன் 	 ெபண்கைள	 மணம்	 ரிவித்தாெரன் 	 தி த்தி
வாசிக் ம்ப 	 ‘ ேதசமித்திரன்’	 பத்திரிைகயில்	 எ திவி கிேறன்	 	 என்ேறன்’,
என் 	 பாரதி	 எ தி ள்ளார்.	 தன்னிடம்	 வந்தவரிடம்	 பாரதி,	 ‘உங்க க் ள்ேள
ஸ்தீரிகைள	 அந்தப் ரத்தில்	 மைறத் 	 ைவப்பதாகிய	 ேகாஷா	 வழக்கம்
எக்காலத்தில்	ஏற்பட்ட ?’	என் 	ேகட்டார்.

அந்த	 கமதிய	 நண்பர்	 :	 ‘ கம்ம 	 நபி	 (ஸல்லல்லாஹி	 அைலஹி	 வஸல்லம்)
அவர்கள்	 காலத்திற் 	 ெந ங்காலம்	 ன்ேன	 இந்த	 வழக்கம்	 அேரபியாவில்
இ ந் 	 இைடேய	 மாறிப்	 ேபாய்	 விட்ட .	 பிற 	 கம 	 நபி	 அைத	 மீள ம்
விதியாக்கினார்’	என்றார்.

‘அதிேல	 தி த்தங்கள்	 ெசய்யக்	 டாதா?’	 என் 	 பாரதி	 ேகட்க,	அந்த	 ஸ்லீம்
நண்பர்,	‘ டா .		ஏெனன்றால்	 கம தான்	கைடசி	நபி.	அவ ைடய	உத்தர கள்
கைடசியான	உத்தர கள்.	அவற்ைற	மாற் வதற் 	இடமில்ைல’	என்றார்.

பாரதியார்	 :	ெதன்ஜில்லாக்களிேல	தமிழ்	 ேப ம்	 ஸ்லீம்	 (ரா த்தர்)க க் ள்ேள
ேகாஷா	 வழக்கம்	 காணப்படவில்ைலேய!	 என் 	 ேகட்டார்....	 இப்ப ப்	 ேபச்
வார்த்ைத	 நீண் 	ெகாண்ேட	ெசன்ற .	பாரதி	கைடசியாகத்	 க்கி	ேதசத்தில்
ஸ்திரீக க் ள்ேள	 பிரமாண்டமான	 வி தைலக்	 கிளர்ச்சி	 நடந் 	 வ வைதப்
பற்றி ம்,	 ‘ேகாஷா’	 வழக்கத்ைத	 ஒழித் 	 விட் க்	 கல்வி	 ேகள்விகளில்
ேதர்ச்சியைடவைத ம்	 றினார்.	வந்த	 ஸ்லிம்	எனக் த்	ெதரியா 	என் 	 றிச்
ெசன் 	விட்டார்.3

பாரதியார்	அல்லாைவப்	 பற்றிப்	 பாடல்	 பா ள்ளாேர,	அவைர	எப்ப 	 நீங்கள்	 ைற
ெசால்ல	 ம்	 எனச்	 சிலர்	 ேகட்கலாம்.	 20.6.1920இல்	 பாரதி	 கடயத்தில்
இ ந்தேபா 	சில	இ லாமியர்கள்	பாரதிைய	அைழத் 	ெபாட்டல்	 ரில்	இ லாம்
மார்க்கம்	 றித் 	 ஒ 	 ெசாற்ெபாழி 	 நிகழ்த்தக்	 றினார்கள்.	 அப்ேபா தான்



பாரதியார்	 அல்லா,	 அல்லா	 என்ற	 பாடைலப்	 பா னார்.	 நபிகள்	 நாயகத்தின்
வரலாற்ைற	மிக	விரிவாக ம்	சிறப்பாக ம்	ேபசி		 க் ம்	த வாயில்,	நபிகள்	ஏன்
ஏ 	 நாதைர	 ஒ 	 மகானாக,	 கட ளின்	அவதாரமாக	 ஏற் க்	 ெகாள்ளவில்ைல?
	என்ற	ேகள்விையக்	ேகட் 	விட் த்தான்	வந்தார்.

இ லாமியர்கள்	 ேதசப்பற் 	 அற்றவர்கள்	 என்ப 	 பாரதியின்	 க த் .	 இைத
‘இந்தியா’	ஏட் ல்	ஒ 	க த் ப்படம்	ெவளியிட் 	 பாரதி	விளக்கி ள்ளார்.	 ேம	 1,
1909	இல்	இப்படம்	ெவளியிடப்பட்ட .4

கிறித் வ	 மதத்ைத ம்	 பாரதி	 க ைமயாக	 விமர்சனம்	 ெசய்கிறார்.
இந் மதத்ைதப்	 க ம்	 பாதிரிகைள	 மிக	 நல்லவர்கள்	 என்கிறார்.	 இந்
மதத்ைதக்	 ைற	 ம்	பாதிரிகைள	 டப்	பாதிரிகள்	என்கிறார்.

“ெசன்ைன	கி த் 	கலாசாைலயில்	டாக்டர்	மில்லர்	என் 	ஒ 	பாதிரி	இ ந்தார்.
அவர்	 நல்ல	 த்திசாலி	 என் 	 ெபயெர த்தவர்.	அவர்	ஹிந் 	 மதத்ைதப்	 பற்றிப்
ேப ம்ேபா ,	 கட ளின்	 அந்தர்யாமித்	 தன்ைமைய	 மற்ற	 எல்லா	 மதங்கைளக்
காட் ம்	 ஹிந் 	 மதத்திேலதான்	 ெதளிவாகக்	 காட் யி க்கிறார்கள்	 என்
ெசால்லியி க்கிறார்.	சாதாரணப்	பாதிரி	ெகாஞ்சம்	 த்திசாலியாைகயால்	இைதத்
ெதரிந் 	ெகாண்டார்.

அெமரிக்காவி ம்	 ஐேராப்பாவி ம்	 சில	 கிறிஸ் வப்	 பாதிரிகள்	 தங்கள்	 மத
விஷயமான	பிரசாரத்ைத	உத்ேதசித் 	நம்ைமக்	 றித் ப்	ெபரிய	ெபரிய	ெபாய்கள்
ெசால்லி,	 இப்ப த்	 தாழ்ந் 	 ேபாய்	 மஹத்தான	 அநாகரிக	 நிைலயிலி க் ம்
ஜனங்கைளக்	கிறிஸ் 	மதத்திேல	 ேசர்த் 	 ேமன்ைமப்ப த் ம்	 ண்ணியத்ைதச்
ெசய்வதாகச்	 ெசால் கிறார்கள்.	 ஹிந் க்கள்	 ழந்ைதகைள	 நதியிேல
ேபா கிறார்கள்	 என் ம்,	 ஸ்திரிகைள	 ( க்கியமாக	 அநாைதகளாய்ப்	 ஷைர
இழந் 	 கதியில்லாமல்	 இ க் ம்	 ைகம்ெபண்கைள)	 நாய்கைளப்	 ேபால்
நடத் கிறார்கள்.	நம் ைடய	ஜாதிப்	பிரி களிேல	இ க் ம்	 ற்றங்கைள	எல்லாம்
தக்	கண்ணா 	ைவத் க்	காட் கிறார்கள்.	இந்தக்	கிறிஸ் வப்	 பாதிரிகளாேல

நமக் 	ேநர்ந்த	அவமானம்	அளவில்ைல.”5



இன் ம்	 ஒ 	 ப 	 ேமேல	 ேபாய்	 பாரதியார்,	 “கிறிஸ் வ	 விவிலிய	 லில்	 வ ம்
ேதவ மாரன்	என்ப 	ேவ 	யா மல்ல;	நம் ைடய	 ப்ரமணியன்தான்”	என்கிறார்.

‘ேவ 	 தலி	 விசித்திரம்’	 என்ற	 தைலப்பில்	 இ றித் 	 அவர்	 எ கிறார்.
“ேவ 	 தலி	ேநற் 	மாைல	இ ப ,	 ப்ப 	கிறிஸ் வப்	 த்தகங்கள்,	 ண் ப்
பத்திரிைககள்,	 ட் ப்	 ஸ்தங்கள்	இவற்ைறெயல்லாம்	ஒ 	ெபரிய	 ட்ைடயாகக்
கட் க்	 ெகாண் 	 வந் 	 என்	 ேமைஜயின்ேமேல	 எள் 	 ேபாட	 இடமில்லாமற்ப
விரித்தான்...	இைத	இவன்	ஏன்	வாங்கினாெனன் 	எனக் த்	ெதரியவில்ைல....
‘இவற்ைற	ஏன்	வாங்கினாய்’	என்ேறன்.	‘அத்தைன ம்	ேசர்த் 	ஒன்றைர	 பாய்க்
ேமேல	 ேபாகவில்ைல’	 என்றான்....	 ‘பாவமன்னிப் 	 ெதாடர்பான	 காகிதங்கள்
இனாமாக	 வாங்கிேனன்	 அறிய ம்’”	 என்றான்.	 நான்	 ன்னைக	 ெசய்ேதன்.
“எப்ெபா ள்	யார்	யார்	வாய்க்	ேகட்பி ம்	அப்ெபா ள்	ெமய்ப்ெபா ள்	காண்பதறி ”
என்ற	 றைள	எ த் ச்	ெசான்ேனன்.

ேவ தலி	 ெசால்கிறான்	 :	 ‘காளிதாஸேர,	 நான்	 இவற்ைறெயல்லாம்	 ஒ
ெபா ட்டாகேவ	வாங்கிேனன்...	இந்த	 த்தம்	 ( தல்	 உலகப்	 ேபார்)	 ந்த டன்
நான்	 ஐேராப்பா க் ப்	 ேபாேவன்.	 அங்ேக	 ஹிந் 	 தர்மத்ைத	 நிைல	 நி த்தப்
ேபாகிேறன்.	ஆதலால்	 எனக் 	ஐேராப்பாவில்	 ஏற்கனேவ	வழங்கிவ ம்	 மதத்ைதப்
பற்றி	ஸம் ர்ண	ஞானம்	இ க்க	 ேவண் ெமன் 	க தி	இவற்ைற	வாங்கிேனன்’
என்றான்...6	 ேவ தலி	 மார்க்	 எ தின	 விேசஷத்தில்	 பதி ன்றாம்
அதிகாரத்ைதத்	தி ப்பி	பின்வ மா 	வாசிக்கலானான்.

	

“ேய 	ெசால் கிறார்...	அந்த	நாட்களில்	அந்த	உபத்திரவத்திற் ப்	பிற 	 ரியன்
அந்தகாரப்ப ம்.	 சந்திரன்	 ஒளி	 ெகாடா .	 வானத்தின்	 நஷத்திரங்கள்	 வி ம்.
வானங்களி ள்ள	 சக்திகள்	அைசக்கப்ப ம்.	அப்ேபா 	 ம ஷ	 மாரன்	 மி ந்த
வல்லைமேயா ம்	 மஹிைமேயா ம்	 ேமகங்களின்	 ேமல்	 வ வைத	 உலகத்தார்
காண்பார்கள்’	என் 	வாசித் 	 த்தான்.	 பிற 	என்ைன	 ேநாக்கி	 ‘காளிதாசேர
இந்தக்	 கைதயின்	 றிப்ெபன்ன?	 ம ஷ	 மாரன்	 யார்?’	 என் 	 ேகட்டான்.
‘எனக்ெகான் ம்	சரியாக	விளங்கவில்ைல	என்ேறன்’.



ேவ தலி	ெசால்கிறான்:	 “ஐேராப்பாவி ள்ளவர்கள்	ெவளிப்பைடயாக	அர்த்தம்
ெசால் கிறார்கள்.	 க	 வில்	 ேய நாதர்	 வரப்ேபாவதாக ம்,	 அப்ேபா
ேமற்கண்ட	 உற்பாதங்கெளல்லாம்	 நடக் ெமன் ம்	 நிைனக்கிறார்கள்.	 நான்
இதற்ெகல்லாம்	 அத்யாத்மப்	 ெபா ள்	 ெசால் கிேறன்.	 கிறிஸ் 	 மதம்	ஆசியாக்
கண்டத்தில்	 உண்டான .	மதங்கேள	ஆசியாவில்தான்	 பிறந்தன.	ஐேராப்பிய க்
ஞான	சாஸ்திரம்	ஏற்ப த்தத்	ெதரியா .	ஆசியாவிலி ந் 	ெகாண் 	ேபான	ஞான
சாஸ்திரங்கைள	 அவர்கள்	 ேநேர	 அர்த்தந்	 ெதரிந் 	 ெகாள்ளவில்ைல.	 ேமற்ப
மார்க்	 எ தின	 வசனங்களில்	 ெசால்லியப 	 ம ஷ க் ள்ேளேய
ஆத்மஞானத்தால்	 பிறப்ேபானாகிய	 மாரேதவன்	 அதாவ 	 ஸுப்ரமண்ய
	 ர்த்தியாகிய	 அக்னிேதவன்	 ம ஷ்ய க் ள்ேளேய	 ஏ 	 ேலாகங்க ம்
இ க்கின்றன.	 ேதவர்,	 அஸுரர்,	 இரா சர்,	 சித்தர்,	 சாத்தியர்,	 கின்னர்,
கிம் ஷர்,	 தப்ேரத,	 பிசா ர்,	 ம ஷ்ய	 மி கபஷி,	 நாகர்	 தலிய	 சகல ம்
நம் ைடய	அந்தக்	காரணத்திேலேய	 உள்ளைவயா ம்.	 ேமற்ெசால்லிய	 த்தர்கள்
மியதிர்ச்சிகள்	 தலியன	 எல்லாம்	அந்தக்	 காரணத்தினால்	ஞான	 வாகிய

ஸுப்ரமண்ய	 ர்த்தி	 ேதான்றி	 ஜீவன்	 க்தியாகிய	 அமிர்த	 நிைலையக்
ட் வதற் 	 ன் 	தனக் ள்ேள	ேதான் ம்	பல	 உத்பாதங்களாகக்	க தப்ப ம்.

இதற்ெகல்லாம்	 ஐேராப்பிய	 கிறிஸ்தவர்	 உட்ெபா ள்	 ெகாள்ளாமல்	 றப்ெபா ள்
ெகாள்வ 	அவர்க ைடய	ஞான	சாஸ்திர	பரிச்சயக்	 ைறைவக்	காட் கிற .

இைதக்	 ேகட்ட டன்	 பாரதி	 “தனக் ச்	 சந்ேதாஷம்	 உண்டாயிற் .	 தைலவலி
எல்லாம்	 பறந்ேதா விட்ட ”	 7	 என்கிறார்.	 பாரதியின்	 ஆர்.	 எஸ்.	 எஸ்.	 ைள
ைபபிைள	எப்ப ெயல்லாம்	ஆய்கிற 	பார்த்தீர்களா?	ேமற்கண்ட	சான் கள்	 லம்
பாரதியா க் ப்	 த்தமதம்,	கி த்தவ	மதம்,	இ லாமிய	மதம்	 தலியவற்றின்	ேமல்
ெவ ப் ம்,	 இந் 	 மதத்தின்ேமல்	 அதிக	 வி ப்ப ம்	 இ ந்த 	 என்பைத
அறியலாம்.
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	 	 	 	 ஆர்.எஸ்.எஸ்.	 அைமப் 	 இந்தியாவில்	 1925ஆம்	 ஆண் 	 விஜயதசமி
தினத்தன் 	 ெதாடங்கப்பட்ட .	 பாரதியார்	 மைறந்தேதா	 11.9.1921இல்.	 ஆக
ஆர்.எஸ்.எஸ்.	 அைமப் 	 உ வா ம்	 ன்ேப	 பாரதி	 மைறந் 	 விட்டார்.	 ஆனால்
ஆர்.எஸ்.எஸ்.	 	 அைமப் 	 இன் 	 என்ன	 என்ன	 ெகாள்ைககள்
ேமற்ெகாண் க்கிறேதா,	 அைவ	 அைனத்ைத ம்,	 அவ்வியக்கம்	 உ வா ம்
ன்ேப	எ த் க்	 றி	ஆர்.எஸ்.எஸ்.	அைமப் 	உ வாக	அ த்தளம்	அைமத்தவர்

பாரதிேய	ஆவார்.	அவற்ைற	ஒவ்ெவான்றாகக்	காணலாம்.

“இ ப 	 ேகா 	ஹிந் க்கைள ம்	ஒேர	 ம்பம்	 ேபாலச்	ெசய் 	விட	 ேவண் ம்
என்ப 	என் ைடய	ஆைச.	இந்த	ஆைசயினாேல	ஒ வன்	ைகக்ெகாள்ளப்பட்டால்
அவன்	 ராஜாங்கம்	 தலிய	 சகல	 காரியங்கைளக்	 காட் ம்	இதைன	 ேமலாகக்
க வான்	என்ப 	என் ைடய	நம்பிக்ைக.

எல்லா	தர்மங்கைளக்	காட் ம்,	ேவதத்ைத	நிைல	நி த் ம்	தர்மம்	சிறந்தெதன்
நான்	நிைனக்கிேறன்.	ஹிந் க்கைளத்	திரட் 	ஒற்ைறக்	க வியாகச்	ெசய் 	விட
ேவண் ம்.	இதற் ரிய	உபாயங்கைளச்	சரியான	காலத்தில்	ெதரிவிக்கிேறன்.”	1

“இந்திரன்,	 அக்கினி,	 வா ,	 வ ணன்	 என்ற	 ர்த்திகேள	 ேவதத்தில்
க்கியமானைவ.	 பின்னிட் 	 இந்த	 ர்த்திகைளத்	 தாழ்ந்த	 ேதவைதகளாக

மதிக்கத்	ெதாடங்கி	விட்டார்கள்.	இந்த	அலங்ேகாலங்கெளல்லாம்	 தீர்ந் ,	ஹிந்
மதம்	ஒற் ைம	நிைலெயய்தி,	ஹிந் க்கள்	ஒற் ைம ம்	ைவதீக	ஞான ம்	எய்தி,
ேமம்பா 	ெபற் 	 மண்டலத்தின்	ஆசார்ய	பதவி	ெகாண் 	வாழ	ேவண் மாயின்
அதற் 	நாம்	ைகயாள	ேவண் ய	உபாயங்கள்	பின்வ வன”	என	பாரதி	 கிறார்.

	

1	"ேவதம்,	உபநிஷத் கள்,	 ராணங்கள்	இவற்ைற	இக்காலத்தில்



வழங் ம்	ேதச	பாைஷகளில்	ெதளிவாக	ெமாழி	ெபயர்க்க

ேவண் ம்.

2	 ராணங்களில்	தத்தம்	ேதவர்கைள	ேமன்ைமப்ப த் ம்

அம்சங்கைள ம்,	ேமற்ப 	ெபா ேவதக்	ெகாள்ைககளாகிய

தவம்,	உபாஸைன,	ேயாகம்	 தலியவற்ைற	விளக் ம்

அம்சங்கைள ம்	மாத்திரேம	ப்ராமணமாகக்	ெகாண் ,	இதர

ேதவ	 ஷைண	ெசய் ம்	அம்சங்கைள ம்	பிராணமில்லாதன

என் 	கழித் விட	ேவண் ம்.

3.	ேவதத்தின்	உண்ைமக்	க த்ைத	உணர்ந்ேதா ம்	ஸமரஸ

ஞானிக மான	பண் தர்	 லமாக	நா 	 வ ம்	 ஸ்தகம்,

பத்திரிைக,	உபந்யாஸங்கள்	 தலியவற்றால்	பிரமாண்டமான

பிரச்சாரத்	ெதாழில்	நடத்த	ேவண் ம்.	ஹிந் க்கேள,	பிள ண்

ம யாதீர்கள்!	ேவதத்தின்	ெபா ைள	உணர்ந் 	ேமம்பட் 	வாழ

வழி	ேத ங்கள்.”	2

மதமாற்றம்	 றித் 	அப்ேபாேத	பாரதி	மிக ம்	கவைலப்பட்டார்.

“இந்த	 மாதம்	 தல்	 ேததி,	 ெசன்ைனத்	 தைலைமப்	 பாதிரி	 எல் ரில்	 ஆ ம்
ெபண் ம்,	 ழந்ைதக மாக	ஏறக் ைறய	 ந் 	ேபைரக்	கிறிஸ் வ	மதத்தில்
ேசர்த் க்	 ெகாண்டார்	 என் 	 ெதரிகிற .	 இந்த	 விஷயம்	 நம 	 நாட் ல்	 பல
இடங்களில்	 அ க்க 	 நடந் 	 வ கிற .	 இ 	 ஹிந் 	 மதத்தில்	 அபிமான
ைடயவர்	க க்ெகல்லாம்	மி ந்த	வ த்தத்ைத	விைளவிக்கத்	தக்க ....



ஆம்...	 ஹிந் க்கள்	 வ த்தப்படத்தக்க	 ெசய்திதான்	 அ .	 ஹிந் க்க ைடய
ஜனத்ெதாைக	 நா க் 	 நாள்	 ைறப்பட் 	 வ கிற .	 கவிைதயி ள்ள
மைலப்பாம் 	ேபால	வாலில்	ெந ப் ப்	பி த்ெதரி ம்ேபா 	 ங் ம்	வழக்கம்	இனி
ஹிந் க்க க் 	 ேவண்டாம்.	 விழி ங்கள்.	 ஜனத்ெதாைக	 ைற ம்ேபா
பார்த் க்	 ெகாண்ேட	 ம்மா	 இ ப்ேபார்	 விழித்தி க் ம்ேபா 	 ங் கிறார்கள்.
அவர்கள்	கண்ணி ந் ம்	 டர்”3	என்றார்	பாரதி.ெபா ளாதார	வளர்ச்சிக் 	வழி
ெசால்லாமல்	மதக்	கண்ேணாட்டத்தில்	மக்கைளப்	ெப க்க	ேவண் ம்	என்கிறார்.

ேம ம்	 இவர்	 இந் 	 தர்மத்ைதப்	 பற்றிக்	 ம்ேபா ,	 “ஹிந் க்க க் ள்ேள
இன் ம்	ஜாதி	வ ப் கள்	 மி திப்பட்டா ம்	 ெபரிதில்ைல.	அதனால்	 ெதால்ைலப்
ப ேவாேமயன்றி	 அழிந் 	 ேபாய்	 விட	 மாட்ேடாம்.	 ஹிந் க்க க் ள்	 இன் ம்
வ ைம	 மி திப்	 பட்டா ம்	 ெபரிதில்ைல.	அதனால்	 தர்ம	 ேதவைதயின்	 கண்கள்
ண்ப ம்.	 இ ந்தா ம்	 நமக் ச்	 சர்வ	 நாசம்	 ஏற்படா .	 ஹிந் 	 தர்மத்ைத
கவனியாமல்	 அசிரத்ைதயாக	 இ ப்ேபாேமயானால்	 நம 	 ட்டம்	 நிச்சயமாக
அழிந் 	 ேபா ம்.	 அதில்	 சந்ேதகமில்ைல”4	 என்கிறார்	 பாரதியார்.	 1917ஆம்
ஆண் 	நவம்பர்	19ஆம்ேததி	 ேதசமித்திரன்	ஏட் ல்	பாரதியார்	உலகம்	 வ ம்
ஹிந் 	தர்மத்ைத;	பரப்ப	ேவண் ம்	என	எ தி ள்ளார்.

ேசாவியத்தில்	 அக்ேடாபர்	 (நவம்பர்)	 ரட்சி	 ஏற்பட்ட	 பிற தான்	 பாரதி	 இைத
எ கிறார்	என்ப 	 றிப்பிடத்தக்க .

வாரீர்	நண்பர்கேள,	ஐேராப்பாவி ம்,	அெமரிக்காவி ம்	ஹிந் 	தர்மம்	 பர ம்ப ச்
ெசய்ய	ேவண் மானால்	அதற் 	இ ேவ	மிக ம்	ஏற்ற	த ணம்.	ஆஹா,	ஸ்வாமி
விேவகானந்தைரப்	 ேபாலப்	 பத் ப்	 ேபர்	 இப்ேபா 	 இ ந்தால்	 இன் ம்	 ஒ
வ ஷத் க் ள்	 ஹிந் 	 தர்மத்தின்	 ெவற்றிக்	 ெகா ைய	 உலகெமங் ம்
நாட்டலாம்...	சண்ைட	காலந்தான்	நமக் 	நல்ல 	 ( தல்	உலகப்ேபார்	1914	 தல்
1918	வைர	நைடெபற்ற .	அந்தச்	சமயத்தில்தான்	பாரதி	இைத	எ தி ள்ளார்).

இவ்விஷயத்ைத	 ஆழ்ந் 	 ேயாசைன	 பண்ணி	 இங்கி ந் 	 ெவளிநா க க்
ற் க்கணக்கான	பிரசங்கிகைள	அ ப் ம்ப 	ராஜாக்கைள ம்,	ஜமீன்கைள ம்,

ெசட் யார்கைள ம்,	மடாதிபதிகைள ம்	பிரார்த்தைன	ெசய் 	ெகாள்கிேறன்.”	5



சண்ைட	காலந்தான்	நமக் 	நல்ல	காலம்,	மதத்ைத	ெவளிநா களில்		நிைலநாட்ட
இ ேவ	ஏற்ற	த ணம்	என்கிறார்	பாரதியார்.	அவைரப்	பின்பற்றித்தான்	இன்ைறய
இராமேகாபாலன்	ேபான்ேறார்	“ ன்றாம்	உலகப்ேபார்	 கிற 	என் 	நிைனத் க்
ெகாள்ேவாம்.	அந்த	 ேவைளயில்	ஆசிய	 நா கள்	 தங்கைளக்	 காத் க்	 ெகாள்ள
ஒன் 	 பட் 	 நிற்க	 ேவண் 	 வ ம்.	 அப்ேபா 	 இயல்பாகேவ	 பாரதம்	 ஆசியக்
ட்டைமப்பின்	தைலைம	ஏற் ம்.	அந்த	நிைலயில்	அகண்ட	 பாரதேமா,	அதற் ச்

சமமான	நிலவரேமா	உதயமாவ 	சாத்தியம்”	என	எ தி ள்ளார்	ேபா ம்.

ேம ம்,	 “இப்ெபா 	 நம் ைடய	 ேதசத்தில்	 இ க் ம்	 தாழ்ந்த
ஜாதியார்கைளெயல்லாம்	 கிறிஸ் வர்கள்	 தங்கள்	 பக்கம்	 ேசர்த் க்	 ெகாண்
வ கிறார்கள்.	 இ தான்	 நம் ைடய	 ையக்	 ெக க்கக்	 ேகாடாலியாய்
இ க் ம்”6	என்கிறார்	பாரதியார்.

இந்தியாவிற் ப்	 பாரத	 ேதசம்	 என்ற	 ெபயர்தான்	 ேவண் ம்	 என்பதற்கான
காரணத்ைத	பாரதி	 கிறார்.

“பாரதம்	 பரதன்	 நிைலநாட் ய .	 இந்தப்	 பரதன்	 ஷ்யந்த	 ராஜாவின்	 மகன்.
இமயமைல	 தல்	கன்யா மரி	 ைன	வைரயி ள்ள	நம 	நாட்ைட	இவன்	ஒன்
ேசர்த் 	 அதன்மிைச	 தலாவ 	 சக்ராதிபத்தியம்	 ஏற்ப த்திய	 ப யால்
இந்நாட் ற் 	‘பாரதேதசம்’	என்ற	ெபயர்	உண்டாயிற் .”7

இன்ைறக் ம்	ஆர்.எஸ்.எஸ்.	காரர்கள்	இந்தப்	ெபயர்தான்	ேவண் ம்	என்கின்றனர்.

பாரதியார்	 வ ேபால்	இந்தியா	 வைத ம்	பரதன்	ஆண்டதாக	வரலாற் ச்
சான் 	 ஏ ம்	 இ வைர	 நமக் க்	 கிைடக்கவில்ைல.	 இந்தியாவில்	 56	 ேதசம்
இ ந்ததாக ம்,	 56	 அரசர்கள்	 ஆண்டதாக ம்	 தான்	 பாரதக்	 கைதயி ம்
காண கிற .

ஆங்கிேலயர்	வ வதற் ன்	இந்தியா	என்ற	ஒேர	 நா 	இ ந்ததற்கான	சான்
எ ேம	இல்ைல.

இ லாமியர்கள்	இந்தியாைவ	ஆண்ட	 ெபா 	 மத	 மாற்றம்	 ஏற்பட்ட 	 றித் ப்



பாரதியார்	 றிப்பி வதாவ :

“திப் 	 ல்தான்	 காலத்தில்	 கமதிய	 ேசனாதிபதிெயா வன்	 சிறிய	 பைட டன்
வந் 	 பாலக்காட் க்	 ேகாட்ைடயின்	 ன்ேன	 சில	 பிராமணர்கைள	 ேமல்
அங்கவஸ்திரத்ைத	 உரித் 	 நிற் ம்ப ச்	 ெசய்வித் ,	 பிராமணர்கைள
அவமானப்ப த்திய	 ேகாரத்ைதச்	 சகிக்க	 மாட்டாமல்	 யாெதா 	 சண்ைட மின்றி
தம்பிரான்	 இனத்தார்	 ேகாட்ைடைய	 விட் ப்	 ேபாய்விட்டார்கள்.	 திப் 	 ல்தான்
ேகாழிக்ேகாட் ல்	 ஹிந் க்கைள	 அடக்க	 ஆரம்பஞ்	 ெசய்தெபா ,	 இ
பிராமணைரப்	 பி த் 	 லீம்	 ஆக்கிக்	 ேகாமாமிசம்	 சிக்கச்	 ெசய்தான்”8
என்கிறார்	பாரதியார்.

ஆனால்	 உண்ைமயில்	 திப் ல்தான்	 அவ்வா 	 ெசய்ததற் ச்	 சான்றாதாரம்
நமக் க்	 கிைடக்கவில்ைல.	 மாறாக,	 திப் ல்தான்	 பார்ப்பனர்கைள	 ஆதரித்த
ெசய்திகள்தான்	 நமக் க்	 கிைடக்கின்றன.	 திப் வின்	ஆட்சியில்	 45,000	 தல்
50,000	பார்ப்பனர்கள்	அர ப்	பணியில்	இ ந் ள்ளனர்.	அவர்கள்	தவ 	ெசய்தால்
தண் க் ம்	 உரிைமையக்	 ட	 அவன்	 ஏற் க்	 ெகாள்ளாமல்	 சி ங்ேகரி
சங்கராச்சாரியாரிடேம	 ஒப்பைடத் ள்ளான்.	 திப் ,	 சி ங்ேகரி	 சங்கரமடத்திற்
1791இல்	எ திய	க தம்	 லம்	இைத	அறிய	 கிற .

There	 are	more	 than	 45	 to	 50	 thousand	 Brahmins	 in	 our	 service.	 It	 is
wondered	if	the	Government	alone	is		bestowed	with	Judiciary	powers	of
handling	their	cases	and	punishing	them	for	offences	like	theft,	liquor	and
Brahmahati.	 Hence	 the	 authority	 to	 punish	 such	 offences	 in	 your
premises		is	given	to	you.	You	could	punish	them	in	any	manner	as	given

in	sastras.
9
	

இன் ம்	 ஒ 	 ப 	 ேமேல	 ெசன் 	 திப் வின்	 ஆட்சி	 நிைலத்தி க்கச்	 சாஸ்தரா
சண் 	 ஜபம்	 நடத்த	 திப் 	 சி ங்ேகரி	 சங்கராச்சாரிையக்	 ேகட் க்	 ெகாண்டார்.
ஓராயிரம்	 பார்ப்பனர்கள்	 40	 நாட்கள்	 ஜபம்	 ெசய்தார்கள்.	 அந்தச்	 ெசல

வைத ம்	திப் ேவ	ஏற் க்	ெகாண்டார்.	10



இப்ப ப்பட்ட	 திப் வா,	 பாரதி	 வ 	 ேபால,	 பார்ப்பனைரக்
ெகா ைமப்ப த்தியி ப்பார்?	 பாரதிக் 	 இஸ்லாமியரின்	 மீ 	 இ ந்த
ெவ ப்ைபேய	இ 	காட் கிற .

பைறயர்களின்	 ேபரில்	 பாரதி	இரக்கங்	 காட் வதாகப்	 பலர்	 எ கிறார்கள்.	 ஏன்
பாரதி	 அவ்வா 	 ெசய்தார்	 என்றால்,	 அவர்கள்	 கிறிஸ் வ	 மதத்திற் ப்
ேபாய்வி கிறார்கள்	என்ற	எண்ணத்தில்தான்.

“1200	 வ ஷங்க க் 	 ன் ,	 வட	 நாட் லி ந் 	 மதம்	 மாறியவர்கள்	 பஞ்சாப்
நாட் ல்	பிரேவசித்த	ேபா ,	நம்மவர்களின்	இம்ைச	ெபா க்க	 யாமல்	வ த்திக்
ெகாண் ந்த	 பின்னர்,	 பைறயர்	 எதிரிக க் 	 நல்வர 	 றி	 அவர்க டன்
கலந் 	ெகாண்டதாக	இதிகாசம்	ெசால்கிற .	அப்ேபா 	நம 	ஜாதிையப்	பி த்த
ேநாய்	இன் ம்	தீராமலி க்கிற .”

	 	 .....	எங்கி ந்ேதா	வந்த	ஆங்கிேலயப்	பாதிரிகள்	பஞ்சம்	பற்றிய	ஜனங்க க் ப்
பலவித	 உதவிகள்	 ெசய் 	 ற் க்கணக்கான	 மனிதர்கைள ம்,	 க்கியமாகத்
திக்கற்ற	 ழந்ைதகைள ம்,	 கிறிஸ்தவ	 மதத்திேல	 ேசர்த் க்	 ெகாள்கிறார்கள்.
ஹிந் 	 ஜனங்களின்	 ெதாைக	 வ ஷந்ேதா ம்	 அதிபயங்கரமாகக்	 ைறந்
ெகாண் 	வ கிற .

மடாதிபதிக ம்,	 ஸந்நிதானங்க ம்	 தம 	 ெதாந்தி	 வளர்வைத	 ஞானம்
வளர்வதாகக்	கண் 	ஆனந்தமைடந் 	வ கின்றனர்.	ஹிந் 	ஜனங்கள்,	ஹிந்
ஜனங்கள்!	 நம 	 ரத்தம்	 நம 	 சைத,	 நம 	 எ ம் ,	 நம 	 உயிர்.	 ேகாமாமிசம்
உண்ணாதப 	 அவர்கைளச்	 த்தப்ப த்தி,	 அவர்கைள	 நம 	 ச கத்திேல
ேசர்த் ,	 அவர்க க் க்	 கல்வி ம்	 தர்ம ம்	 ெதய்வ ம்	 ெகா த் 	 நாேம
ஆதரிக்க	 ேவண் ம்.	 இல்லாவிட்டால்,	 அவர்கெளல்லா ம்	 நமக் ப்	 பரி ரண
விேராதிகளாக	மாறி	வி வார்கள்.11

சாதிக்	 ெகா ைமயினால்	 ஒ க்கப்பட்டவர்கள்	 அதிக	 அளவில்மதம்	 மாறிய
காரணத்தால்	 பாரதியார்	கிழச்சாம்பன்	 வைதப்	 ேபால	 மதமாற்றம்	 ேவண்டாம்
என்ப 	 பற்றி	 எ தி ள்ளார்.கிழச்சாம்பான்	 ெசால் கிறார்:“ஹிந் 	 மதத்திேல



எங்க ைடய	நிைலைம	தாழ்ந்தி க்கிற	ெதன் ம்,	கிறிஸ் 	மதத்தில்	ேசர்ந்தால்
எங்க ைடய	 நிைலைம	 ேமன்ைமப்ப ெமன் ம்	 ெசால்லி	 கிறிஸ் வப்	 பாதிரிகள்
எங்களிேல	 சிலைரக்	 கிறிஸ் 	 மதத்தில்	 ேசர்த்தார்கள்.	 அதில்	 யாெதா
பயைன ம்	 காணவில்ைல.	 ற்றிெலா வ க் ப்	 பத் ப்	 பதிைனந் 	 பாய்
சம்பளத்தில்	 ஒ 	 ேவைல	 கிைடக்கிற .	 மற்றவர்கெளல்லா ம்	 ைரமாரிடத்தில்
சைமயல்	 ேவைல	 பண் தல்,	 பயிரி தல்,	 ப்ைப	 வா தல்	 தலிய	 பைழய
ெதாழில்கைளத்தான்	 ெசய் 	 வ கிறார்கள்.	 எனக் 	 ன்ேனா ைடய	 மதேம
ெபரி .	 கிறிஸ் வர்க டன்	 எங்க க் க்	 ெகா க்கல்	 வாங்கல்,	 சம்மந்தம்,
சாப்பா 	ஒன் ேம	கிைடயா .	என்ன	கஷ்டமி ந்தா ம்	நாங்கள்	ஹிந் 	மதத்ைத
விடமாட்ேடாம்.”12

பாரதி	 இந் 	 மதத்ைத	 நிைலநி த்த	 எப்ப ெயல்லாம்	 சிந்திக்கிறார்	 என்பைத
இதன் லம்	அறிய	 கிற .

ஆக	 கமதியர்கைள ம்,	 கிறித் வர்கைள ம்	 எதிரிகள்	 என்ேற	 பாரதியார்
றிப்பி கிறார்.	இன்ைறக் 	ஆர்.எஸ்.எஸ்.	ேபா கின்ற	ப வைதத்	த ப் ச்	சட்டம்

என்ற	 ச்சைல	அன்ேற	ேபாட்டவர்	பாரதியார்	ஆவார்.

1917	நவம்பர்	8ஆம்	ேததி	 ேதசமித்திரன்	ஏட் ல்	பாரதியார்	ப வைதத்	த ப்ைபப்
பற்றி	எ தி ள்ளதாவ .

ப வின்	 	 சாணத் க் 	 நிகரான	 அ த்த	 நிவாரண	 ம ந் 	 உலகத்தில்
அக்னிையத்தான்	 ெசால்லலாம்.	 வீட்ைட ம்.	 யாகசாைலைய ம்.	 ேகாவிைல ம்.
நாம்	 ப வின்	 சாணத்தால்	 ெம கிச்	 த்தப்ப த் கிேறாம்.	 அதைனச்	 சாம்பல்
ஆக்கி	 அச்சாம்பைல	 வீ தி	 என் 	 ஜீவன்	 க்தியாக	 வழங் கிேறாம்.	 ப மா
பத்தினிக் ம்	 மாதா க் ம்	 ஸமானம்.	 அதன்	 சாணேம	 வீ தி.	 அதன்	 பால்
அமிர்தம்,	 ைவத்திய ம்	 ேயாகிக ம்	 ப வின்	 பாைல	 அமிர்தம்	 என்கிறார்கள்.
ேவத ம்	அப்ப ேயதான்	ெசால்கிற .

ப ைவ	இந் க்களாகிய	நாங்கள்	ெதய்வமாக	 	வணங் வதால்,	நாங்கள்	ெப ம்
ப தியாக	வாழ்வ ம்,	 எங்க ைடய	 	 ர்வீக	ெசாத் மாகிய	இந்தத்	 ேதசத்தில்



பஹிரங்கமாகப்	 ப வின்	 ெகாைலைய	 யா ம்	 ெசய்யாமல்	 இ ப்பேத
மரியாைதயா ம்.

இைதத்தான்	 ஆப்கானிஸ்தானத் 	 அமீர்	 சாெஹப்,	 தம 	 ேதசத்
ஸல்மான்களிடம்	ெசால்லிவிட் ப்	ேபானார்.	ஹிந் க்களின்	கண் க் ப்	படாமல்

என்ன	 எழ 	 ேவண் மானா ம்	 ெசய் 	 ெகாண் 	 ேபாங்கள்”13	 என்கிறார்
பாரதியார்.

	

இன்ைறக் க்	 கிறித் வ	 மிஷனரி	 பாடசாைலகளில்	 பிள்ைளகைளச்	 ேசர்க்கக்
டா 	 என் 	ஆர்.எஸ்.எஸ்.	 வைத,	 பாரதியார்,	 18.8.1906இேலேய	 மிஷின்

பாடசாைலகைள	 விலக்கி	 ைவத்தல்	 ேவண் ம்	 என் 	 றி,	 இந்தியா	 ஏட் ல்,
தைலயங்கம்	எ தி ள்ளார்.	அதில்	ப ப்பவர்கள்	இந் 	மதக்	கட ள்கைளப்	பற்றித்
ெதரிந் 	 ெகாள்ள	 மாட்டார்கள்.	 அதனால்	 அவர்க க் த்	 ேதசபக்தி	 வரா .
கிறிஸ் வர்களாக	மாறிவி வார்கள்.	எனேவ	அவர்கைள	அப்பள்ளிகளில்	ேசர்க்க
ேவண்டாெமனக்	ேகட் க்	ெகாண் ள்ளார்.	14

1906 தேல	 பாரதியார்	 கிறித்தவர்கைளத்	 ேதசபக்தி	 அற்றவர்கள்;	 இந்த
மதத்ைதக்	 ெக க்க	 வந்தவர்கள்	 என் 	 றிப்பிட் ள்ளார்.	 1909இல்
இ லாமியர்கள்	 ேதசபக்தி	அற்றவர்கள்	 என் ம்	 ‘இந்தியா’	 ஏட் ல்	க த் ப்	 படம்
ேபாட் 	எ தி ள்ளார்.

இன்ைறய	ஆர்.எஸ்.எஸ்.	காரர்கள்,	“இந்தியாவில்	ெமாழிப்	பிரச்சிைன	தீர	ஒேர	வழி
-	சம கி தம்தான்		இந்தியாவின்	ெபா 	ெமாழியாக	ேவண் ம்”15	என்கின்றனர்.

இேத	 க த்ைதப்	 பாரதி,	 இந்தியாவிற் ப்	 ெபா 	 ெமாழியாக	 சம கி தம்தான்
வரேவண் ம்	என் 	1920இேலேய	எ தி ள்ளார்.16

ஆர்.எஸ்.எஸ்.	காரர்கள்	 சம கி தம்	 மட் ம்தான்	 (ேதவ	 பாைஷ)	 	ெதய்வெமாழி
என்கின்றனர்.	பாரதி ம்	இேத	க த்ைதத்	தான்	 றி ள்ளார்.	17



பாரதி,	 இன் ம்	 ஒ 	 ப 	 ேமேல	 ேபாய்,	 இந்தியாவிற் ச்	 தந்திரம்	 ஏன்
ேதைவெயன்றால்	இந் 	தர்மத்ைதக்	காப்பாற்றேவ	என் ,	 1921இல்	 ‘ேலாக	
பாரதமாதா’	என்ற	தைலப்பில்	எ தி ள்ளார்.

எத்தைனேயா	 ற்றாண் களாக	இந்தியாவின்	ெநஞ்சில்	 ேவதாந்தக்	ெகாள்ைக
ஊறிக்கிடக்கிற .	 ஆனால்	 இக்ெகாள்ைகைய	 ற் ம்	 அ ஷ் த்தல்	 அன்னிய
ராஜ்ஜியத்தின்	 கீேழ	 ஸாத்யப்	 படவில்ைல.	 ஆதலால்	 நமக் 	 ஸ்வராஜ்யம்
இன்றியைமயாத .	 இந்தியா	 ஸ்வராஜ்யம்	 ெப வேத	 மனித	 உலகம்	 அழியா
காக் ம்	வழி.	18

பாரதி	 அகன்ற	 பாரதக்	 ெகாள்ைக	 உைடயவர்.	 என்ைறக் ம்	 இந்தியா	 உைடயக்
டா 	 என்பதில்	 மிக ம்	 உ தியானவர்;	 பாரதியின்	 காலத்திேலேய	 1917இல்

ெத ங்கர்கள்	 தங்க க் த்	 தனி	 மாகாணம்	 ேதைவ	 என்ற	 ெகாள்ைகைய
ன்ைவத்தார்கள்.	அப்ேபா 	பாரதி	கீழ்க்கண்ட	க த் கைள	 ன்	ைவக்கிறார்:

“என் ைடய	அபிப்ராயத்தில்	ேமற்கண்ட	ெகாள்ைக

ெயல்லாம்	 நியாயெமன்ேற	 ேதான் கிற .	 ஆனா ம்	 அந்தச்	 சமயத்தில்
ஆந்திரத்ைதத்	 தனிப்பிரிவாக	 ஜுப த் வைதக்	 காட் ம்,	 ஆப்கான்	 தல்
மரி	வைர		உள்ள	ஹிந் க்கெளல்லாம்	ஒேர	 ட்டம்.	ேவதத்ைத	நம் ேவாெரல்லாம்

ஸேஹாதரர்.	 பாரத	 மியின்	 மக்கெளல்லாம்	 ஒேர	 தாய்	 வயிற் க்	 ழந்ைதகள்.
நமக் ள்	 மதேபதம்,	 ஜாதிேபதம்,	 லேபதம்,	 பாஷாேபதம்	 ஒன் ம்	 கிைடயா .
இந்தக்	 ெகாள்ைகதான்	 இந்தக்	 காலத் க் 	 க்தமான .	 ஹிந் 	 மதத்ைத
உண்ைமயாக	நம் ேவாெரல்லாம்	ஒேர	ஆத்மா,	ஒேர	உயிர்,	ஒேர	உடம் ,	ஒேர	ரத்தம்,
ஒேர	 டல்,	ஒன் .”	19

பாரதி	பாப்பா	பாட் ல்	 ட,

ேசதமில்லாத	இந் ஸ்தானம்	அைத

ெதய்வெமன் 	 ம்பிட 	பாப்பா



என் தாேன	 றி ள்ளார்?

இன்ைறய	ஆர்.எஸ்.எஸ்.	காரர்கைளப்	ேபாலேவ	பாரதி ம்	உடன்	கட்ைட	ஏறி	இறந்
ேபானவர்கைள	உத்தமிகள்	என் 	 கிறார்.	20

இன்ைறய	 ஆர்.எஸ்.எஸ்.காரர்களின்	 ெகாள்ைககைள	 அன்ைறக் 	 வ த் க்
ெகா த்தவர்	பாரதியார்	என் 	ஆணித்தரமாக	நாம்	ெசால்லலாம்.

ங்கக்	 றின்	இந் க்களின்	 மக்கள்	 ெதாைக	 ைறந் 	 ெகாண்ேட	வ தல்,
இ லாமிய ம்,	 கிறித் வ ம்,	 மத	 மாற்றத்தில்	 ஈ ப கிறார்கள்.	 அவர்கள்
ேதசபக்தி	அற்றவர்கள்,	கிறித்தவர்	பள்ளிகளில்	இந் 	மாணவர்கைளச்	ேசர்க்கக்
டா .	 கமதியர்க ம்,	கிறித் வர்க ம்	இந் க்களின்	விேராதிகள்,	இந்தியா
வ ம்	ஒேர	 நாடாக	இ க்க	 ேவண் ம்.	 உலகம்	 வ ம்	இந் 	 மதத்ைதப்

பரப்ப	ேவண் ம்.	இந் க்கள்	ஒற் ைமயாக	இ க்க	ேவண் ம்.	பிள ண் 	ம யக்
டா ,	 ேவதத்ைத ம்,	 தர்மத்ைத ம்	 நிைலக்கச்	 ெசய்ய	 ேவண் ம்,	 மீண் ம்

நால்வ ணம்	 வரேவண் ம்,	 வ ப் ரிைம	 டா ,	 ஆரியர்,	 திராவிடர்	 என்ப
ெபாய்,	பாரதமாதா,	ேலாக	 	ப வைத	 டா 	சமஸ்கி தம்	உயர்ந்த	ெமாழி	அ
இந்தியாவிற் 	 ெபா ெமாழியாக	 வரேவண் ம்.	 தலான	 ஆர்.எஸ்.எஸ்.
காரர்களின்	 எல்லாக்	 ெகாள்ைககைள ம்	 வ த் க்	 ெகா த் ,	 ஆர்.எஸ்.எஸ்.
அைமப் க் 	 அன்ேற	 ெகட் யான	 அ த்தளம்	 அைமத் க்	 ெகா த்தவர்
பாரதியாேர	என்பைத	அவர 	எ த் களிலி ந் 	அறிய	 கிற .			
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பாரதியார்	 -	 தமிழ்	 ெமாழிக்	 காவலர்,	 வி தைல	 வீரர்,	 ெபா ைடைமவாதி,
ற்ேபாக் வாதி	என்ெறல்லாம்	ஆய்வாளர்கள்	பலர்	ஆராய்ந் 	தம்	க த் கைள

ெவளியிட் ள்ளனர்.	 இவ்வாய்வாளர்களின்	 க த் கள்	 சரிதானா?	 இல்ைலயா?
என்பைதப்	பற்றி	இவண்	ஆேராய்ேவாம்.

பாரதிையப்	 பற்றி	 ல்கள்	 எ திய	 ஆய்வாளர்கைளப்	 ெபா வாக	 நான்
பிரி களாகப்	பிரிக்கலாம்.

1.	 பாரதிைய	 க்க	 க்கப்	 ெபா ைடைமவாதியாகக்	 காட் ம்	 சி.பி.ஐ.,
சி.பி.அய்.(எம்)	கட்சிகைளச்	சார்ந்தவர்கள்.

2.	பாரதிையத்	தமிழ்ெமாழிக்	காவலராக,	தமிழ்ெமாழி,	பண்பா ,

கைல	வளர்ச்சிக்காகப்	பா பட்டவராகக்	காட் ம்	ம.ெபா.சி.

ேபான்றவர்கள்.

3.	பாரதிைய	ஆரியச்	சார்பானவர்	எனக்	காட் பவர்கள்.

4.	பாரதி	 ரட்சியாளர்	இல்ைல	என்றா ம்	அவர்	ஒ 	பிற்ேபாக் வாதி

அல்ல	எனக்	காட்ட	 ைனபவர்கள்	எனப்	பிரிக்கலாம்.

ெபா ைடைமவாதிகள்	பாரதிையப்	பற்றிக்	 ம்	க த் கைளப்	பார்க்கலாம்.

தலில்	 ப.ஜீவா	அவர்கள்	 பாரதிையப்	 பற்றிக்	 றி ள்ள	க த் கைள	எ த் க்
ெகாள்ேவாம்.

ேதாழர்	 ஜீவா	 அவர்கள்	 1935	 தேல	 பாரதிைய	 ேமைடகளில்	 கழ்ந் 	 ேபச
ஆரம்பித்தார்.	 ஆன்மீகவாதியான	 பாரதிையப்	 ெபா ள்	 தல்வாதியாக



ஜீவானந்தம்	எ த் ைரத் 	விளக்கிய	ெபா 	சில	இடர்ப்பா கைளச்	சந்திக்க
ேவண் யி ந்த 	1	என் 	ெப, ,மணி	 றிப்பி கிறார்.

பாரதியார்	ேசாவியத்தில்	ஜார்	வீழ்ச்சி	 றித் 	எ திய	பாடலான,

மாகாளி	பராசக்தி	கைடக்கண்	ைவத்தாளங்ேக

ஆகாெவன்ெற ந்த பார்	 கப்	 ரட்சி

என்ற	 பாடைல	 ேமற்ேகாள்	 காட் ,	 பாரதி	 அக்ேடாபர்	 ரட்சிைய	 ஆதரித்ததாகக்
கிறார்.	அ 	உண்ைம	இல்ைல	என்பைதப்	ெபா ைடைமப்	பற்றிப்	பாரதி	என்ற

கட் ைரயில்	 ட் க்	காட் ள்ேளன்.

“ெசன்ற	 ற்றாண் ம்	இந்த	 ற்றாண் ம்	ேபாகப்	ேபாக	ெவற்றி	ேமல்	ெவற்றி
வ ம்	 உலகளாவிய	 ஜனநாயக	 -	 சமதர்ம	 இயக்கத்தின்	 க்கியமான

அம்சங்கள்	 ன் .

1)அ ைம	நாட் 	மக்கள்	வி தைல,

2)	பாட்டாளி	மக்கள்	வி தைல,

3)	ெபண்	மக்கள்	வி தைல.

இந்த	 அம்சங்கள்	 ெநஞ்ைச	 அள் ம்	 விதத்தில்	 ப்	 ெபாலிேவா ,
எதிெராலிப்பைதப்	பாரதி	பாடல்களில்	பரக்கக்	காணலாம்.”	2	என்கிறார்	ஜீவா.

பாரதி	 இைத	 எந்தக்	 கட்டத்தில்	 பா னார்	 என்ப தான்	 நம் ைடய	 ேகள்வி.
ெதாடக்கக்	காலத்ைத	மட் ேம	 ட் க்	காட் வ 	எப்ப 	ஆய்வா ம்?

பார்ப்பாைன	ஐயெரன்ற	கால ம்	ேபாச்ேச

என்ற	 பாடைலப்	 பா க்காட் ,	 பாரதி	 சாதிையத்	 ள்	 ள்	ஆக் வதாக	 ஜீவா
கிறார்.	3



பாரதி	இப்பாடைல	அந்த	எண்ணத்தில்	பாடவில்ைல	என்பைதப்	பாரதியின்	பார்ப்பன
இனஉணர் 	என்ற	கட் ைரயில்	 ட் க்	காட் ள்ேளன்.

பாரதி,	 “வர்க்கப்	 ேபாைரப்	 ேபாற்றினான்,	 வம்பர்	 வாழ்ைவத்	 ற்றினான்”	 4	 என
ஜீவா	 வ 	ெவ ம்	ேவ க்ைகயாக	உள்ள .	பாரதி	எப்ேபா 	வர்க்கப்	ேபாைரப்
ேபாற்றிப்	பா னார்?	பாரதி	வர்க்கப்	ேபாைரக்	க ைமயாகத்	தாக்கி	‘ெசல்வம்’	என்ற
கட் ைரயில்	எ தி ள்ளாேர.

பாரதி,	 கம்பைன	 ஒ 	 மா டன்	 என் 	 றிவிட்டாராம்.	 இதனால்	 ஜீவாவின்
மகிழ்ச்சிக் 	அளேவயில்லாமல்	ேபாய்விட்ட .	இ 	எத்தைன	ெமய்?	‘கம்பன்	ஒ
மா டன்;	அவன்	காவியம்	மானிட	மகா	காவியம்’	5	என்கிறார்	ஜீவா.	மதவாதியின்
மா டப்	 பற் 	 என்ப 	 ேபாலியான ,	 மார்க்சியவாதியின்	 மா டப்	 பற்
என்ப தான்	உண்ைமயான .	கம்பைன	ஒ 	மா டன்	என	ஜீவா	 வ 	சற் ம்
ெபா த்தமற்ற .	கம்பன்	காவியத்தில்	ேசாசலிசத்ைதக்	காண்கிறார்	ஜீவா.

இவைரப்	 ேபான்றவர்கள்	 பிற்காலத்தில்	 ேதான் வார்கள்	 என்பைதக்	 க த்தில்
ெகாண் தான்	 மார்க்சிய	 ஆசான்	 எங்ெகல்ஸ்,	 ‘கற்பனாவாத	 ேசாசலிச ம்,
விஞ்ஞான	ேசாசலிச ம்’	என்ற	 ைல	எ தினார்	ேபா ம்.

“ஒவ்ெவா 	கம் னிஸ்ட் ம்	விஞ்ஞான ர்வமான	நாஸ்திகேன”6	என்கிறார்	 ஜீவா.
இைதத்தான்	 மார்க்சியத்தின்	 அ ப்பைடச்	 சித்தாந்த ம்	 கிற .	 ஆனால்
பாரதி	ேபான்றவர்க க் 	விதிவிலக் 	ெகா க்கிறார்	ஜீவா.

ஜனசக்தி	 ெபான்விழா	 மலரில்	 நான்	 ஒ 	 நாஸ்திகன்	 என்ற	 தைலப்பில்	 ஜீவா
கட் ைர	 எ தி ள்ளார்.	அக்கட் ைரயில்	 பாரதிையப்	 பற்றி	 எ ம்	 ேபா 	 ஜீவா

வதாவ :

“நான்	ஒ 	 நாஸ்திகனான	 கம் னிஸ்ட்.	அப்ப யானால்	ஆஸ்திக	 உணர்ச்சி ள்ள
கம் னிஸ் க ம்	 இ க்கிறார்களா?	 இ க்கக்	 டா 	 என்றில்ைல.	 ஒ
மதத்தி ம்	 நம்பிக்ைகயில்லாத	 நாஸ்திகர்க க் 	 மட் ம்தான்
ெதாழிலாளர்களின்	 அரசியல்	 கட்சியாகிய	 கம் னிஸ்ட்	 கட்சியில்	 இட ண்
என் 	 கட்சியின்	 திட்டேமா,	 கட்சியின்	 ஸ்தாபன	 விதிகேளா	 திட்டவட்டமாகக்



றவில்ைல.	 ேநர்மாறாக,	 ெதாழிலாளர்	 கட்சி,	 மத	 நம்பிக்ைககைளப்
பலாத்காரமாக	எதிர்ப்ப 	தவ 	என் 	மார்க்சிய	அறிஞர்கள்	 றி ள்ளனர்”	7	என
ஜீவா	 கிறார்.	 இ 	 மார்க்சியத்திற் 	 எதிரான	 கண்ேணாட்டமா ம்.	 இப்ப
இ ந்தால்	ெபா ைடைமக்	கட்சி	எப்ப 	உ ப்ப ம்?

ெபரியாைர	 ஒ 	 சாதி	 ஒழிப் 	 வீரராக	 ஜீவா	 ஒப் க்ெகாள்ள	 ம க்கிறார்.	 இ
றித் 	அவர்	 வதாவ :

ஆனானப்பட்ட	 ெகௗதம	 த்தன்	 ஜாதிைய	 ஒழிக்க	 யன்றான்.	 யவில்ைல.
ஆழ்வார்க ம்	நாயன்மார்க ம்	 யன்றார்கள்;	 யவில்ைல.

“நான்	 ஜாதிைய	 ஒழித் 	 வி ேவெனன் 	 ஈ.ெவ.ரா.	 கத்திையக்	 ைகயில்
எ க்கிறார்.	 நா ேபர்	 ைகயில்	 கத்தி	 எ த் க்	 ெகாண் 	 அல்ல 	 த கைளத்

க்கிக்	 ெகாண் ,	 ச தாயத்தில்	 ஆயிரம்	 ஆயிரம்	 ஆண் களாக	 ேவேரா ப்
படர்ந் 	 கிடக் ம்	 ஜாதீயப்	 பிரதிபலிப் கைள	 இேதா	 ஒழித் க்	 கட் வி கிேறன்
என் 	 கிளம்பினால்	 அவர்க ைடய	 ட் 	 ஆேவசத்ைதக்	 கண் 	 நாம்
பரிதாபப்படத்தான்	 ம்.	மற்றப 	சில்லைர	பலாத்காரத்தால்	ஜாதி	ஒழிப்பில்	ஒ
சி 	 ம்ைபக்	 ட	 அைசத் 	 விட	 ெமன் 	 ஒ 	 ைபத்தியக்கார ம்
நிைனக்க	மாட்டான்.”8

	

இந்த	 20ஆம்	 ற்றாண் ல்	 ெபரியார்	 ஒ 	 ெபரிய	 பட்டாளத்ைதேய	 ைவத் க்
ெகாண் 	 சாதி	 ஒழிப்பிற்காகப்	 பல	 கிளர்ச்சிகைள	 	 நடத்தியவர்.	 அதற்காக
அரசியல்	 சட்டத்ைதேய	 எரித் 	 பல	 ஆயிரம்	 ேபைர	 சிைறக் 	 அ ப்பியவர்.
	 ெபரியாைரப்	 ேபால	 இந்த	 ற்றாண் ல்	 சாதி	 ஒழிப்பிற்காகக்	 க ைமயாகப்
ேபாரா யவர்கள்	 எவ ம்	 இல்ைல.	 பாரதியார்	 சாதி	 ஒழிப்பிற்காக	 எந்தப்
ேபாராட்டத்ைத	நடத்தினார்,	நா வரிப்	பாட்ைடத்	தவிர!	சாதி	ஒழிப்பிற்காக	ேநர ப்
ேபாராட்டம்	 நடத்திய	 ெபரியாைர	 ட் ப்	 ைபத்தியக்காரன்	 என்கிறார்;	 நா
வரிப்பாட்ைட	 எ திய	 பாரதிையச்	 சாதி	 ஒழிப் 	 வீரன்	 என்கிறார்	 ஜீவா.	 இ
ஜீவாவிற் ச்	 யமரியாைத	 இயக்கத்தின்	 மீ ம்,	 ெபரியாரின்	 மீ ம்	 இ ந்த



காழ்ப்ைபக்	காட் கிறேத	தவிர	ந நிைல	ஆய்வாக	அைமயவில்ைல.

ெபா ைடைமக்	கட்சிையச்	ேசர்ந்த	பி.இராம ர்த்தி	பாரதிைய	மாெப ம்	 ரட்சி
வீரர்	என்கிறார்.	 “ெசந்தமிழ்	நாெட ம்	ேபாதிேல”	என்ற	பாட்ைடச்	 ட் க்	காட் க்
தமிழ்	 உணர்வாளர்	 என்கிறார்.	 இேத	 பாடைலப்	 பாரதிதாசன்	 பா னால்
பிரிவிைனவாதி,	 ேதசத் ேராகி	 என்பார்.	 ேம ம்	 அவர்	 பாரதி	 றித் க்

வதாவ :

“1919க் ப்	 பிற 	 ெசன்ைனயில்	 ேதசமித்திரனில்	 பணியாற்றிய	 காலத் ,	 நீ
தி வல்லிக்ேகணி	 கடற்கைரயில்	 ெசய்த	 கர்ஜைனகள்	 இன் ம்	 என்	 காதில்
ஒலிக்கின்றன”	 9	என் 	 கிறார்.	 பாரதி	 1918	 நவம்பரில்	ஆங்கில	ஆட்சிக்
மன்னிப் க்	 க தம்	 எ திக்	 ெகா த் 	 விட்ட	 பிற 	 அரசியல்	 ட்டங்களில்
ேபசியேத	இல்ைல.	ஆனால்	பி.	இராம ர்த்தி	1919க் ப்	பிற ம்,	பாரதி	கர்ஜித்த
கர்ஜைன	தன்	கா களில்	இன் ம்	ஒலிப்பதாகக்	 வ 	ெபாய்ேய	தவிர	உண்ைம
இல்ைல.

எம்.ஆர்.	 ெவங்கட்ராமன்	 என்பவர்,	 ‘தீக்கதிர்’	 பாரதி	 ற்றாண் 	 சிறப் 	 மலரில்
பாரதி	சில	நிைன கள்	என்ற	கட் ைரயில்	எ வதாவ :

“ஜாலியன்	 வாலாபாக்	 ப ெகாைல	 நிகழ்ந்த டன்	 நடந்த	 ஒ 	 சம்பவத்ைதத்
ைரசாமி	 அய்யர்	 அ க்க க்	 றிப்பி வார்.	 அச்சம்பவத்ைதப்	 பற்றி	 அவர்
ம்ேபா ,	மாைல	 மார்	ஏ 	மணி	இ க் ம்.	மண்ண 	 ராமசாமித்	ெத வில்

உள்ள	 தன்	 வீட் ல்	 ைரசாமி	அய்யர்	 சாப்பிட் க்	 ெகாண் ந்தார்.	 தி ெரன்
பாரதியார்	 வீட் ற் ள்	 ைழந்தார்.	அவர்	ைகயில்	ஒ 	கத்தி,	கண்களில்	கனல்
பறக்கிற .	 பழிக் ப்	 பழி	 வாங்க	 ேவண் ெமன் 	 ஆேவசத் டன்	 ேபச் ,
ைரசாமி	அய்யைரச்	சாப்பிடவிடவில்ைல.	அவைரக்	ைக ம்	பி மாக	அப்ப ேய

இ த் க்	ெகாண் 	கடற்கைரைய	ேநாக்கி	ெசயின்ட்	ஜார்ஜ்	ேகாட்ைட	வாயிைல
அைடந்தார்.	 அங் ள்ள	 ெவள்ைளக்கார	 சிப்பாய்கைளச்	 சண்ைடக் 	 இ க்க
ேவண் ெமன்ப 	 பாரதியாரின்	 ேநாக்கம்,	 ேவ க்ைக	 பார்க்கச்	 சில	 சி வர்கள்
மட் ம்	பின்	ெதாடர்ந் 	வந் 	ெகாண் ந்தனர்.	விைள 	என்ன	ஆனா ம்	சரி
என் 	 கிளம்பிவிட்டார்	 பாரதியார்.	 அவைரச்	 சமாதானப்ப த்தி	 வீட் க்



அைழத் 	வந்தனர்”	10	என்கிறார்.

ஜாலியன்	வாலாபாக்	ப ெகாைல	நடந்த 	 13.4.1919	இல்,	அந்ேநரத்தில்,	பாரதி
ஆங்கில	 ஆட்சிக் 	 மன்னிப் க்	 க தம்	 எ திக்	 ெகா த் 	 விட் ,	 ஆங்கில
அரசின்	 வி ப்பப்ப 	 கடயத்தில்	 வசித் 	 வந்தார்.	 “அவர்	 ஜாலியன்வாலாபாக்
ப ெகாைலையக்	 கண் த் 	 எைத ம்	 எ தவில்ைல	 என் 	 ஆய்வாளர்
ேகா.ேகசவ ம்	 றி ள்ளார்.”11

பாரதிையப்	 பற்றி	அள க் 	 மீறிப்	 பார்ப்பனர்கள்	 பல	 ெபாய்	 கைதகைளக்	 	 கட்
உண்ைமச்	சம்பவம்	 ேபால ம்,	தாங்கள்	 ேநரில்	 பார்த்த 	 ேபால ம்	எ தி	அவைர
உயர்த்திக்	 றி ள்ளனர்.

உண்ைமயில்	 ெரௗலட்	 சட்டத்ைத ம்	 ஜாலியன்	 வாலாபாக்	 ப ெகாைலைய ம்
வன்ைமயாகக்	 கண் த்தவர்	 வி தைல	 வீரர்	 வ.உ.சி.ேய.	 அன்னிெபசன்ட்
அம்ைமயார்	 ஜாலியன்	 வாலாபாக்	 ப ெகாைலைய	 ஆதரித்தார்.	 அந்த
அம்ைமயாரின்	 ேஹாம் ல்	 இயக்கம்	 பார்ப்பனர்க க் 	 ஆதரவாக	 இ க்கேவ
திலக ம்,	 பாரதி ம்	 அன்னிெபசன்ைட	 ஆதரித்தனர்.	 ஆனால்	 வ.உ.சி.	 மட் ம்
தான்	 அன்னிெபசன்ட்	 ஆங்கிேலயரின்	 ைகயாள்	 என்பைதப்	 ரிந் 	 ெகாண்
அவைர	மிகக்	க ைமயாகத்	தாக்கி	எ தி ள்ளார்.12

	

அன்னிெபசன்ட்	 பஞ்சாப்	 ப ெகாைலைய	 ஆதரித்தார்	 என்பதற் ப்	 பின்வ ம்
சான் ம்	உள்ள :

1923	 ஆம்	 ஆண் 	 தி வண்ணாமைலயில்	 தமிழ்நா 	 காங்கிரஸ்	 மாநா
நைடெபற்ற .	 மாநாட் ற் த்	 தைலவர்	 ஈ.ெவ.ரா	 காரியக்	 கமிட் க்	 ட்டத்தில்
சத்திய ர்த்தி	அய்யர்,	 நீதிக்கட்சித்	தைலவர்	பி.	தியாகராய	ெசட் யாைர	 ‘டயர்’
என் ம்,	 பனகல்	 அரசைர	 ‘இராட்சசன்’	 என் ம்	 வ ணித்தார்.	 இதைனப்
ெபா க்காமல்	 எஸ்.இராமநாதன்	 எ ந் ,	 “ஒத் ைழயாைமையச்	 சட்டவிேராதம்
என் 	 றிக்	 காந்திையக்	 ைக 	 ெசய்யச்	 ெசான்ன	 சீனிவாச	 அய்யங்கா ம்,
பஞ்சாப்	 அட் ழியத்ைத	 ஆதரித் ,	 ெசங்கல்லால்	 அ த்தவர்கைள	 இ ம் க்



ண்டால த்தார்கள்	 ெவள்ைளயர்கள்.	 இதிெலன்ன	 தவ ?	 என் 	 றிய
ெபசன் 	 அம்ைம ம்,	 டய ம்,	 ராட்சசி ம்	 அல்லவா?	 என் 	 பதில
ெகா த்தார்.”13			எஸ்.	இராமநாதன்.

மற் ெமா 	ெபா ைடைமயாளர்	பி.	பரேம வரன்	 வதாவ :

“பாரதி	 ெசால்லி ம்	 ெசயலி ம்	 சாதி	 ேவற் ைமைய	 ெவ த்தவன்.	 ல்
அணிய	 உரிைமயற்றவர்கள்	 என் 	விலக்கப்	 பட்ட,	தாழ்த்தப்	 பட்டவ க் 	அைத
அணிவித்தான்.	 	 லின்	 னிதத்	 தன்ைமக் 	 எதிராகப்	 ேபார்க்ெகா
உயர்த்தினான்	என்கிறார்.	ஆனால்	பாரதி	எல்ேலாைர ம்	இந் மதத் க் 	இ க்க
ேவண் ம்	என்ற	ேநாக்கத் டன்தான்	 ல்	அணிவித் ள்ளார்.	இக்க த்ைதக்
கவனத்தில்	 ெகாள்ள	 ம த்த	 பரேம வரன்	 அவைரப்	 ரட்சியாளராகக்
காட் கிறார்.

ேம ம்	 இவர்	 பாரதிையப்	 ெபண்	 வி தைலயாளராக ம்,	 ஏகாதிபத்திய	 எதிர்ப்
வீரராக ம்	காண்கிறார்.	பாரதி	அக்ேடாபர்	 ரட்சிைய	வரேவற்றதாக ம்	 றிப்பிட்
	பாரதிைய,	 “பரேலாகத்திற் ப்	பாைத	காட் யவரல்ல;	 	இம்மண் லகிேலேய	
வாழ்ைவக்	காணத்	 க் ம்	மக்களின்	கவிஞர்”	என் 	 கிறார்.	14

ெபா வாகப்	 பாரதிையப்	 கழ்ந் 	 எ ம்	அைனவ ேம	 பாரதியின்	 ெதாடக்கக்
காலமான	 1906	 தல்	 1908	வைர	உள்ள	காலத்தில்	எ திய	ப திைய	மட் ேம
கண் ,	 அவர்	 வாழ்நாள்	 ம்	 அேத	 நிைலப்பாட் ல்	 வாழ்ந்தவர்	 எனக்
காட் கின்றனர்.	 பாரதியின்	 அரசியல்	 வரலாற்றின்	 ெதாடக்கத்ைதேய	 மீண் ம்
மீண் ம்	 றி	அவரின்	பிற்கால	நிைலப்பா கைளக்	கண் 	ெகாள்ளாமல்	மைறத்
வி வ 	 ேநரிய	ஆய் 	 ைறயன் .	 ெபா ைடைமக்	 கட்சியினர்	அைனவ ம்
மற் ள்ள	 ற்ேபாக்காளர்க ம்	திட்டமிட்ேட	இைதச்	ெசய்கின்றனர்.

இந்தியப்	 ெபா ைடைமக்	 கட்சியினர்கைள	 விட	 ஒ ப 	 ேமேல	 ேபாய்விட்டார்
ேபராசிரியர்	ந.	பிச்ச த் .	“அர 	பற்றிப்	பாரதியார்	 ம்	உண்ைமகள்	வியாசரின்
க த் களா	 அல்ல 	 பாரதியின்	 க த் களா	 என்ப 	 மகாபாரதத்ேதா 	 ஒப்
ேநாக்கி	 எ க்க	 ேவண் ய	 	 என்றா ம்,	 பாரதியார்	 அர 	 பற்றிக்	 ம்



க த் கள்	 ேமைத	ெலனின்	அவர்கள்	அர ம்,	 ரட்சி ம்	என் ம்	 லில்	 ம்
க த் கேளா 	ஒத்தி ப்ப 	மனங்ெகாளத்தக்க ....	அர 	பற்றிய	ெலனினியக்
ெகாள்ைகையத்	 தமிழ்	 மண்ணில்	 அறி கப்ப த்திய	 தல்	 கவிஞர்	 பாரதி”15
என் 	 கிறார்.	 இ 	 எவ்வள 	 ெபரிய	 ெபாய்?	 உண்ைமயில்	 பாரதியா க்
மார்க்சியத்தின்	 அ ப்பைடகள்	 எ ேம	 ெதரியா 	 	 என் 	 றிப்பிட்
	ெச.கேணசலிங்கன்	 றி ள்ளதாவ :

“பாரதி,	 மார்க்சிய,	 ெலனினிய	 க த் கைளேயா	 ேகாட்பா கைளேயா
கற்றி க்கவில்ைல.	 ச க	 விஞ்ஞானத்ைதத்	 ெதரிந்தி க்கவில்ைல.	 ேதசிய
தலாளிகள்	 கவிஞராக	 இ ந்ததால்	 பாட்டாளிகளின்	 ரண்டல்,	 ன்பம்

ஆகியவற்ைறப்	 பற்றிப்	 பா ேயா,	 எ திேயா	 இ க்கவில்ைல.	 ெலனிைன ம்,
ெலனினின்	 அக்ேடாபர்	 ரட்சிைய ம்,	 பாரதி	 வன்ைமயாகக்	 கண் த்
எ தினான்.	 ரஷ்ய	 ேசாசலிசப்	 ரட்சி	 ேதால்வி ம்	 என் 	 றினான்....	 பாரதி
தலாளித் வப்	 ரட்சிைய	 அதன்	 வன் ைறைய	 ஆதரித்தான்.	 ஆனால்

பாட்டாளிகளின்	வன்ெசயைல,	 ரட்சிைய	எதிர்த்தான்”	16	என்கிறார்.

“பாரதி	 அக்ேடாபர்	 ரட்சிையப்	 பாடவில்ைல.	 1917இல்	 பிப்ரவரியில்	 நைடெபற்ற
ரட்சிையத்தான்	பா னார்.	அவர்	ஒ 		ெபா ள்	 தல்வாதியல்ல”	என் 	மங்களா
என்பவர்	பாரதியின்	க த் கைள	ஆய் 	ெசய் 	 றி ள்ளார்.	17

இந்தியப்	 ெபா ைடைமக்	 கட்சிையச்	 சார்ந்த	 ெதா. .சி.	 ர நாதன்	 “பாரதி
அக்ேடாபர்	 ரட்சிையத்தான்	 பா னார்.	 பாரதி	அக்ேடாபர்	 ரட்சிையப்	 பாடவில்ைல
என் 	 பவர்கள்,	 அந்தக்	 ெகாள்ைகேமல்	 ெவ ப்பால்	 அவ்வா

கிறார்கள்”18	என்கிறார்.	பாரதிையப்	 ரட்சிக்காரராகக்	காட் வதற்காக	இவர்
‘பாரதி	 கால ம்	 க த் ம்’	 என்ற	 தைலப்பில்	 550	 பக்கங்கள்	 ெகாண்ட	 ல்
ஒன்ைற	எ தி ள்ளார்.	இதில்	பாரதியின்	ெதாடக்க	காலமான	1906	 தல்	1911
வைர	அவர்	 எ தியைவ	 மட் ேம	 உள்ளன.	 பாரதியின்	 கைடசிப்	 பத்தாண் கள்
என்ன	 ஆன 	 என்ேற	 ெதரியவில்ைல.	 இவர்	 ெலனின்	 ெகாள்ைகைய	 விட,
பாரதியின்	ெகாள்ைகக க் த்தான்	அதிக	 க்கியத் வம்	ெகா த் ள்ளார்.

பாரதிையத்	தமிழ்	வளர்ச்சிக்காக	அயரா 	பா பட்டவர்	எனப்	பலர்	எ தி ள்ளனர்.



அவர்க ள்	 றிப்பிடத்	தக்கவர்	ம.ெபா.சி.	ஆவார்.	பாரதி	தன்	தம்பிக் 	எ திய
க தத்ைத	 ேமற்ேகாள்	 காட் ப்	 பாரதிையத்	 தமிழ்	 இனக்	 காவலராக	 உயர்த்திப்
பி க்கிறார்	ம.ெபா.சி.

பாரதி	 தம்	 தம்பி	 சி.	வி வநாத க் 	 3.8.1918இல்	 க தம்	 எ தினார்.	அதில்,
“எனக் 	இனிேமல்	இங்கிலீஷில்	காயிதம்	 எ தாேத.	 நீ	 எ ம்	தமிழ்	 எவ்வள
ெகாச்ைசயாக	இ ந்தேபாதி ம்	அைதப்	ப க்க	நான்	ஆவ ேவன்.	ெகாச்ைசத்
தமிழ்	 ட	 எ த	 யாவிட்டால்	 சமஸ்கி தத்திேல	 காயிதம்	 எ ”19	 	 என்
எ தி ள்ளார்.	இைத	 எப்ப ப்	 பாரதியின்	 தமிழ்ப்	 பற் 	 என் 	 ெசால்ல	 ம்?
அவர்	 தம்பிையத்	 தமிழில்	 மட் ம்தாேன	 எ தச்	 ெசால்லியி க்க	 ேவண் ம்;
இல்ைலெயன்றால்	 சமஸ்கி தத்தில்	 எ 	 என் 	 ஏன்	 ற	 ேவண் ம்?	 இ
பாரதிக் 	ஆங்கிலத்தின்	ேமல்	இ ந்த	ெவ ப்ைபக்	காட் கிறேத	அன்றி	ம.ெபா.
சி.	 வ 	ேபால்	தமிழ்ப்பற் 	அன் 	என்ப 	ெதரியவில்ைலயா?

யாமறிந்த	ெமாழிகளிேல	தமிழ்ெமாழிேபால்

இனிதாவ	ெதங் ம்	காேணாம்

என்ற	 பாரதியின்	 பாடைலப்	 பலர்	 ேமற்ேகாள்	 காட் ப்	 பாரதியின்	 தமிழ்ப்பற்ைறப்
ேபாற்றி ள்ளனர்.	 டாக்டர்	 சி.	 பால ப்பிரமணியன்	இப்பாடல்	வரிகைள	 ேமற்ேகாள்
காட் ப்	பாரதியின்	தமிழ்	உணர்ைவப்	 கழ்கிறார்.	20

உண்ைமயில்	இப்பாடைலப்	 பாரதி	மனப் ர்வமாக	எ தினாரா	என் 	இன் 	வைர
யா ம்	ஆய் 	ெசய்யவில்ைல.	இப்பாடைலப்	பாரதி	1915ஆம்	ஆண் 	ம ைரயில்
நைடெபற்ற	 தமிழ்ச்சங்கத்தின்	 பரி ப்	 ேபாட் க்காக	 நண்பர்களின்
வற் த்தலினால்	 எ தினார்	 என்பைதப்	 ‘பாரதியின்	 உயிர்	 ச் 	 தமிழா?
ஆரியமா?	 என்ற	 தல்	 கட் ைரயில்	 ட் க்காட் ள்ேளன்.	 அேதேபாலப்
பாரதியின்,

ெசந்தமிழ்	நாெட ம்	ேபாதினிேல	-	இன்பத்

ேதன்வந் 	பா 	காதினிேல



என்ற	 பாரதியின்	 பாடைல ம்	 பலர்	 ட் க்	 காட் ப்	 பாரதியின்	 தமிழ்	 உணர்ைவப்
ேபாற் கின்றனர்.	 இப்பாட ம்	 ம ைரத்	 தமிழ்ச்சங்கம்	 பரி ப்	 ேபாட் ற்காக
நண்பர்களின்	வற் த் தலினால்	எ தப்பட்ட 	என்ப தான்	உண்ைம.

பாரதிையப்	ெபண்	வி தைலயாளராகப்	ெப ம்பாேலார்	காண்கின்றனர்.	அவர்கள்
பாரதியின்	 ெபண்	 வி தைலக் ம்	 இப்பாடைல	 ேமற்ேகாளாகக்	 காட் கின்றனர்.
தி.ச.	ராஜு	 றிப்பி வதாவ :

	

மாட்ைடய த் 	வசக்கித்	ெதா வினில்

மாட் ம்	வழக்கத்ைதக்	ெகாண் 	வந்ேத

வீட் னில்	எம்மிடங்	காட்ட	வந்தார்;	அைத

ெவட் 	விட்ேடாெமன் 	 ம்மிய 		21

	

என்ற	 பாடைலச்	 ட் க்	 காட் ப்	 பாரதிையப்	 ெபண்	 வி தைலயாளராகக்
காட் கிறார்.	 பாரதி	 ெதாடக்கக்	 காலத்தில்	 சிறந்த	 ெபண்	 வி தைலயாளராக
இ ந்தார்	 என்பைத	 இப்பாடல்	 வரிகளால்	 நாம்	 அறிகிேறாம்.	 ஆனால்	 பாரதி
பிற்காலத்தில்	 தீவிர	 மதவாதியாய்	 மாறிய	 பின் 	அவ ைடய	 ெபண்	வி தைலக்
ேகாட்பா 	ேபாய்விட்ட 	என்பேத	உண்ைம.	பாரதிேய	தன்	க த்ைதப்	பின்னாளில்
மாற்றிக்	 ெகாண்ட	 பின் 	 நாம்	 அவர்	 ெதாடக்கத்தில்	 றியைதேய	 தி ம்பத்
தி ம்பக்	 வ 	ஆய் க் 	அழகல்ல!

20.10.1906இந்தியா	 இதழில்	 பாரதி	 எ ம்ேபா ,	 பம்பாயிலி ந் 	 ‘ஹிந்
யராஜ்‘	 என் ம்	 இதழின்	 ஆசிரியர்	 டாணாவாலா	 எ திய	 கட் ைர

இராஜ ேராகம்	உைடயெதன் ம்,	ஆங்கில	அர 	அவைரத்	தண் த்த 	அவர்கள்
கடைம	என் ம்	 றி	எ தியதாவ :



“ைதரியம்	ேவண் ம்,	பயமில்லாைம	ேவண் ம்”	என் 	3	பக்கம்	பிரசங்கம்	ெசய்த
பத்திராதிபர்,	தாம்	எ தியைத	‘ஆமாம்	நான்	எ தினேத	நியாயெமன் 	எனக் ப்
லப்பட்ட ;	 அதன்	 ேபரில்	 எ திேனன்’	 என் 	 ேகார்ட்டார்	 ன் 	 றத்
ைதரியமில்லாமல்,	 ஏேதா	 ெவற் 	 காந்திரங்கள்	 றி	 ம ப்பிவிட்ட	 விஷயம்
ேவ க்ைக	 யாக ம்,	 வ த்தமாக ம்	 இ க்கிற .	 தாம்	 ெசய்தைத	 ஒத் க்
ெகாள்ளாத	 இவர்	 வியாசத்ைத	 ைதரியத் டன்	 எ ம்ப 	 யார்	 ேகட் க்
ெகாண்டார்கேளா	அறியமாட்ேடாம்”	என் 	 றி ள்ளார்.

இந்தியா	 இதழின்	 ெவளியீட்டாளராகப்	 பதி 	 ெபற்றி ந்த	 சீனிவாசன்	 ஐந்
ஆண் க்	 க ங்காவல்	 விதிக்கப்பட்டைதப்	 பற்றிப்	 ச்ேசரிக் ச்	 ெசன்றபின்
பாரதி	 அங்கி ந் 	 ெவளியிட்ட	 இந்தியா	 இதழில்	 ‘இந்தியா	 ேகஸ்’	 என்ற
ஆசிரிய ைரயில்:

“...	 ஏேதா	 பிறர்	 ஏமாற் த க் ப்பட் ப்	 பிசகி	 நடந் 	 விட்டாெரன் ம்	 அவர்
ெசய்த 	 ற்றம்	 என் 	 தீர்ப்பாகி	 வி ம்	 பசஷத்தில்	 அதற்காக	 அ தாபப்பட்
மன்னிப் க்	 ேகட் க்கிறார்	 என் ம்...	 சீனிவாசனின்	 வழக்கறிஞர்	 றியைதக்
றிப்பிட் ,	 ‘நாம்	எ 	ெசய்யி ம்	ேதசத் ேராகம்	ெசய்ேயாம்.	ேதசத் ேராகிக்

என் ம்	 மீளாத	 நரகேம	 பிராப்தம்’;	 ராஜத் ேராகக்	 ேகசிலகப்பட் க்	 ெகாள் ம்
ஒவ்ெவா 	 பத்ராதிப ம்	 ெசால்ல	 ேவண் ய ம்	 அ ேவ”	 என் 	 றி ள்ளார்.
சீனிவாசைனச்	 சிக்க	 ைவத் விட் ப்	 ச்ேசரி	 ெசன்ற	 பாரதி	 இவ்வா
ஆசிரிய ைரயில்	 எ வ 	 ெபா த்தமாக	 இல்ைல	 என் 	 பாரதி	 ஆய்வாளர்
ைனவர்	ப.	இைறயரசன்	கட் க்	காட் ள்ளார்.	22

தம்ைம	 நம்பிய	 ஒ வைர	 ஆபத்தில்	 சிக்க	 ைவத் 	 விட் த்தாம்	 ரப்
ேபாய்விட்டைம	 பாரதியாரின்	 சரித்திரத்தில்	 ஒ 	 ெபரிய	 களங்கேமயா ம்	 என்
எஸ்.ஜி.	இராமா ஜ 	நா 	 றி ள்ளார்.23

பாரதியார்	 எப்ேபா ம்	 தான்	 மட் ம்	 அகப்பட் க்ெகாள்ளக்	 டா ,	 சிைறக் ப்
ேபாகக் டா 	 என் 	 சந் 	 ெபாந் 	 வழிகைளக்	 கண் பி த் 	 ஒளிந்
ெகாள்கிறார்.	மற்றவர்கள்	இவ்வா 	ெசய் ம்	ெபா 	கண் த் 	எ வ 	எந்த
வைகயி ம்	 ரட்சியாள க் 	உள்ள	 ணமாக	மாட்டா .



பாரதி	ஒ 	 மதவாதி	 என்றா ம்	அவர்	 சர்வ	 சமயத்ைத ம்	 சமமாகக்	க தினார்
எனப்	 பலர்	 எ கின்றனர்.	 ன்னாள்	 நீதிபதி.	 . .	 இஸ்மாயில்	 அவர்கள்
பாரதியின்	 பாடல்	 ஒன்ைறச்	 ட் க்காட் ,	 அவைரச்	 சர்வ	 மதத்திற் ம்
ெபா வானவராகப்	படம்	பி த் க்	காட் கிறார்.	அப்பாடல்	வ மா :

தீயிைனக்	 ம்பி ம்	பார்ப்பார்	-	நித்தம்

திக்ைக	வணங் ம்	 க்கர்

ேகாயிற்	சி ைவ	 ன்ேன	-	நின்

ம்பி ம்	ேய 	மதத்தார்

யா ம்	பணிந்தி ம்	ெதய்வம்	-	ெபா ள்

பா க் ள்ேள	ெதய்வம்	ஒன் 	-	இதில்

பற்பல	சண்ைடகள்	ேவண்டாம்		24

இந்தப்	 பாட க் ப்	 பிற 	 பாரதி	 தன்	 க த்ைத	 மாற்றிக்	 ெகாண்
இ லாமியர்கைள ம்	கிறித்தவர்கைள ம்	க ைமயாக	விமர்சித் ள்ளார்	என்பைத
மதங்கைளப்	 பற்றிப்	 பாரதியின்	 பார்ைவ	 என்ற	 என்	 கட் ைரயில்	 ட் க்
காட் ள்ேளன்.

பாரதியார்	 ஒ 	 ேவதாந்தி.	 அவர்	 இயற்ைகையப்	 பற்றி	 எ தினால்	 ட	 அதில்
ேவதாந்தப்	 ெபா ள்	 இ க் ம்	 எனக்	 ம்	 டாக்டர்	 மின் ர்	 சீனிவாசன்
பாரதியின்	 யில்	 பாட் க் 	 விளக்கம்	 எ தி	 அதில்	 ேவதாந்தக்	 க த் கள்
மிளிர்வைதச்	 ட் க்	காட் கிறார்:

நீைரப்	பைடத் 	நிலத்ைதத்	திரட் 	ைவத்தாய்

நீைரப்	பைழய	ெந ப்பிற்	 ளிர்வித்தாய்

காற்ைற	 ன்ேன	ஊதினாய்



காணரிய	வானெவளி	ேதாற் வித்தாய்,

நின்றன்	ெதாழில்	வலிைம	யாரறிவர்?

என	 வ ம்	 வ ணைனயில்	 (1)	 ரிக்ேவதக்	 க த் ம்	 சாண்ேடாக்ய	 உபநிடதக்
க த் ம்	மிளர்வைதக்	காணலாம்.

ரிக்ேவதம்	பத்தாவ 	மண்டலம்	 1929	ஆம்	 க்தத்ைதப்	பயின்றால்	ேமற்கா ம்
வ ணைன	ேம ம்	 லங் ம்	25	என்கிறார்	மின் ர்	சீனிவாசன்.

பாரதிைய	மிக ம்	 ல்லியமாக	ஆய் 	ெசய்த	ேகா.ேகசவன்	தாழ்த்தப்பட்ட	மக்கள்
மீ 	பாரதிக் 	அக்கைற	இ ந்ததாகக்	கண் 	 வதாவ :

“பைறய க் 	 நியாயம்	 ெச த்த	 ேவண் ய 	 நம் ைடய	 தற்கடைம.
அவர்க க் 	 தலாவ 	 ேவண் ய 	 ேசா .	 அவர்கைளெயல்லாம்	 ஒன்
திரட் .	 உடேன	 வி தி	 நாமத்ைதப்	 ....	அவர்கைளெயல்லாம்	 ஒன் 	 ேசர்த்
ஹிந் 	 தர்மத்ைத	 நிைலக்கச்	 ெசய் ங்கள்.	 நம் ைடய	 பலத்ைதச்	 சிதற
விடாேத ங்கள்.	 மடாதிபதிகேள!	 நாட் க்	 ேகாட்ைடச்	 ெசட் யார்கேள!	 இந்த
விஷயத்தில்	 பணத்ைத	 வாரிச்	 ெசலவி ங்கள்”	 என் 	 பாரதி	 றி ள்ளைதச்
ட் க்	 காட் ,	 பாரதிைய	 மனிதேநயப்	 பற்றாளராகக்	 காட் கிறார்	 ேகசவன்.

உண்ைமயில்	 பாரதி	 மனித	 ேநயத்ேதா 	 இைதக்	 றவில்ைல.	 “பைறயர்க க்
இைதச்	 ெசய்யவில்ைல	 என்றால்	 அவர்கள்	 கமதியர்களாக ம்,
கிறித்தவர்களாக ம்	மாறி	நமக் 	எதிரிகளாகி	வி வார்கள்	என் 	ஆர்.எஸ்.எஸ்.
பாணியில்	 றி ள்ளார்.”27	ஆனால்	 ேகா.ேகசவன்	 பாரதிைய	 ஓர்	ஆர்.எஸ்.எஸ்.
ன்ேனா யாகக்	 காட்ட	 வி ம்பாமல்,	 பாரதியின்	 க த்ைத	 மாற்றி	 அவைர

மனிதேநயப்	பற்றாளராகக்	காட் கிறார்.

பாரதி	 பைறயர்கைளத்	 தாழ்வாகக்	 க வைத	 நியாயப்ப த்தி	 எ தி	 உள்ளைத
ேகா.	 ேகசவன்	 அவர்கேள	 ‘பாரதியா ம்	 ேசாசலிச	 க த் க ம்’	 என்ற	 லில்
ட் க்	 காட் ள்ளார்	அைவ	வ மா :	 “ஹிந் க்கள்	 ராதன	 கால	 தலாகேவ

ேகா	மாமிசத்ைத	வர்ஜனம்	ெசய் 	விட்டார்கள்.	ஒ 	சி 	ப தி	மட் ம்	வர்ஜனம்
ெசய்யாதி ப்பைதக்	 கண் 	 ஜாதிப்	 ெபா ைம	 அப்ப திையத்	 தாழ்வாகக்



க கிற .	 இ 	 ற்றி ம்	 நியாயம்”	 28	 எனக்	 றித்	 தாழ்த்தப்பட்டவர்கைள
ஒ க்கி	ைவத்தைத	நியாயப்ப த் ம்	 	 பாரதிைய	ஒ 	மனித	 ேநயப்	 பற்றாளராக
	எவ்வா 	காண	 ம்?.

பாரதி	இந்திய	ேதசிய	இனங்களின்	வி தைலைய	ஆதரிப்பதாகக்		ேகா.	ேகசவன்
வதாவ :

இந்தியப்	ப திகைள	ெமாழிவாரியாகப்	பிரித் 	அவற்ைற	இைணக் ம்	ேபாக்ைக
‘மாதாவின்	 வஜம்’	என்ற	பாடலில்	காண்கிேறாம்.	ெசன்ைன	மாகாணத்தில்	உள்ள
கன்னடர்,	ெத ங்கர்,	 மைலயாளர்,	தமிழர்	ஆகிய	 ேதசிய	இனங்கைளப்	 பிரித்
அவர்கள்	அைனவ ம்	ஒன் 	ேசர்ந் 	தாயின்	மணிக்ெகா ைய	வணங் வதாகப்
பா கின்றார்.	 ேதசிய	 இனெமாழிவாரியாக	 மாநிலங்கள்	 பிரிக்கப்ப தைல ம்
ஆதரிக்கின்றார்.	ஆனால்	இந்தியாவின்	அரசியல்	வி தைலக் ப்	பிறேக	இைதச்
ெசய்ய	ேவண் ம்	என்கிறார்.	29

ஆனால்,	 உண்ைமயில்	 பாரதி	அப்ப க்	 றவில்ைல.	ெத ங்கர்	தனி	மாநிலமாகப்
பிரிய	 ேவண் ம்	 என் 	 1917இல்	 தீர்மானம்	 நிைறேவற்றியேபா 	 பாரதி
றியதாவ :

“ஆந்திரைரத்	 தனிப்பிரிவாக	 ஜுப்ப த் வைதக்	 காட் ம்	அேஸ 	ஹிமாசல
பர்யந்தம்	உள்ள	இந் க்கெளல்லாம்	ஒன் 	என்ற	 லமந்திரத்ைத	நிைலநாட் வேத
அவசியெமன் 	 என்	 த்திக் த்	 ேதான் கிற .	 	 ஹிந் க்கெளல்லாம்	 ஒேர
ட்டம்.	ேவதத்ைத	நம் ேவாெரல்லாம்	ஸேஹாதரர்.	பாரத	 மியின்	மக்கெளல்லாம்

ஒேர	 தாய்	வயிற் க்	 ழந்ைதகள்.	 நமக் ள்	 மதேபதம்,	 ஜாதிேபதம்,	 லேபதம்,
பாஷாேபதம்	ஒன் ேம	கிைடயா .	இந்தக்	ெகாள்ைளதான்	இந்தக்	காலத் க்
உத்தமமான .	ஹிந் 	மதத்ைத	உண்ைமயாக	நம் ேவாெரல்லாம்	ஒேர	ஆத்மா,	ஒேர
உயிர்,	ஒேர	உடம் ,	ஒேர	ரத்தம்,	ஒேர	 டல்,	ஒன் ”30	என் 	 கிறார்.

இப்ப ப்பட்ட	அகண்ட	பாரதக்	ெகாள்ைக	உைடய	ஆர்.எஸ்.எஸ்.	 ன்ேனா 	 ைள
ெகாண்ட	பார்ப்பன	பாரதி,	ேதசிய	இனங்களின்	வி தைலைய	ஆதரித்தார்	எனக்
ேகா.	ேகசவன்	 வ 	விந்ைதயாக	உள்ள .



பாரதியின்	வாழ்வில்	சமயம்	வகித்த	ெசல்வாக் 	க தற் ரிய .	ஒ 	 றிப்பிட்ட
காலத் க் ப்பின்	இவர 	 பைடப் களில்	சமயப்	 பைடப் கேள	அதிகம்	இ ந்தன.
சமயத்ைதேய	 ேதசியமாக ம்	 பிற்காலத்தில்	 ஏற் க்	 ெகாண்டார்	 என	 ேவ 	 ஓர்
இடத்தில்	ேகா.	ேகசவன்	 றி ள்ளார்.	31

“பாரதி	காலத்தில்	 ஏகாதிபத்தியத்தின்	ஆட்சி ம்	 ரண்ட ம்	 ேநர யாக	இ ந்
இப்ெபா 	 அவற்றின்	 வ வங்கள்	 மாறி ள்ளன.	 இந்நிைலயில்	 இத்தைகய
ேகாட்பா களின்	 ேதைவ	 பல்கிப்	 ெப கி	 உள்ள .	 இைத	 நிைறேவற்ற	 பாரதி
ஓரளேவ ம்	 உதவக்	 ய	நிைலயில்	 உள்ளார்”32	என் 	 ேகா.ேகசவன்	 வ
மிக ம்	 வியப்பாக	 உள்ள .	 பாரதி	 அகண்ட	 பாரதம்	 காவிக்ெகா 	 க்கிக்
ெகாண்டவர்.	 அவைர	 ேகா.ேகசவன்	 ஏகாதிபத்திய	 எதிர்ப் க்	 ெகாள்ைகக் த்
ைணக் 	 அைழப்ப 	 ேவ க்ைகயாக	 உள்ள .	 திராவிடர்	 இயக்கத்ைத	 மிகக்

க ைமயாக	 எதிர்ப்பதில்	 பாரதி ம்,	 ேகா.ேகசவ ம்	 ேதாழர்கள்	 ஆகிவிட்டனர்.
எனேவ	 	 பாரதி	 எத்தைன	 ைற	 மன்னிப் க்	க தம்	 எ தினா ம்	 ேகா.ேகசவன்
மிக ம்	 எளிைமயாக	 அ 	 அவ ைடய	 வாழ்வில்	 ஏற்பட்ட	 ஒ 	 ஊனம்	 என்ற
அளேவா 	 நி த்தி	 வி கிறார்.	 இைத	 எல்லாம்	 விட	 ஆர்.எஸ்.எஸ்.	 எண்ணம்
ெகாண்ட	 பாரதிைய	அந்தக்	 ேகாணத்தில்	 காட்டாமல்	ஓர்	 ஏகாதிபத்திய	 எதிர்ப்
வீரராக ம்,	 மனித	 ேநயப்	 பற்றாளராக ம்,	 ேதசிய	 இனங்களின்	 வி தைலக் ப்
பா பட்டவராக ம்	 பாரதிையக்	 காட் வ 	 ேகா.ேகசவனின்	 ேநர்ைமயான	ஆய்
ைறையக்	காட்டவில்ைல.

பாதகம்	ெசய்பவைரக்	கண்டால்	-நாம்

பயங்ெகாள்ள	லாகா 	பாப்பா

ேமாதி	மிதித் 	வி 	பாப்பா	-	அவர்

கத்தில்	உமிழ்ந் 	வி 	பாப்பா		33

என்ற	 பாரதியின்	வரிகைளச்	 ட் க்காட் ,	 ைனவர்	 .	 ர்த்தி,	 பாரதிைய	 வீர
உணர் ள்ளவராகக்	காட் கிறார்.	ஆனால்	பாரதி	இந்தப்	பாப்பாப்	பாட்ைட	எப்ேபா
பா னார்?	 ெவள்ைளய க் ப்	 பயந் 	 மா ேவடத்தில்	 ைவ	 ெசன்றபின்



அங்கி ந் தான்	 பா னார்.	 பாரதி	 எந்தக்	 காலக்கட்டத்தி ம்	 ைதரியத் ட ம்
ணிச்ச ட ம்	 இ க்கவில்ைல.	 அதற் 	 மாறாக	 ஆங்கிேலய க்

அஞ்சிஅஞ்சிேய	 அவர்	 ெசத் க்	 ெகாண் ந்தார்	 என்பேத	 உண்ைம.	 இல்ைல
என்றால்	அவர்	 ைவ	ெசன்றபின்,	ஆங்கில	அர க் 	ஆண் ேதா ம்	மன்னிப் க்
க தம்	எ திக்	ெகாண் ப்பாரா?

“பாரதிைய	 எவ்வள 	 ெச க்கினா ம்	 காலனிய	 எதிர்ப்பாளன்	 என்ற	 நிைலயில்
இ ந் 	அவைர	இறக்கிவிட	 யா ”	 34	 என்கிறார்	 . ர்த்தி.	 நாம்	அவைர
இறக்க	 ேவண் ய	அவசியேம	இல்ைல.	அவேர	அந்நிைலயில்	இ ந் 	 1910க் ப்
பின்	தாமாகேவ	இறங்கிவிட்டார்.

1915க் ப்	பின்	ஏகாதிபத்திய	எதிர்ப் 	என்ப 	அவரிடம்	 ளி ம்	இல்ைல	என்பேத
உண்ைம.

ெமாத்தத்தில்	 பாரதியின்	 ெதாடக்க	 காலத்ைத	 மட் ேம	 ட் க்	 காட் வ 	 எந்த
வைகயி ம்	ேநர்ைமயான	ஆய்வாகா .

“சாதிகள்	 இல்ைலய 	 பாப்பா”	 என்ற	 பாரதிேய,	 இன்ைறய	 பாரதி	 என்கிறார்
. ர்த்தி.	அந்தப்	பாரதி	என்ேறா	மைறந் 	விட்டார்	நீதிக்கட்சி	ெதாடங்கிய டன்

பாரதியின்	 பார்ப்பன	 ய பம்	 ைமயாக	 ெவளிப்பட் 	 விட்ட .	 ‘கடல்ேமல்
வ ணாசிரமப்	 பாலம்’	என்ற	கட் ைரயில்	 பாரதி	 “ லத்தளேவ	ஆ மாம்	 ணம்”
என்பேதா 	 “அம்பட்டன்	 பிள்ைள	தானாகேவ	சிைரக்கக்	கற் க்	ெகாள் கிற .
சாதி	இப்ேபா 	இ க் ம்	 நிைலயில்	அைத	மாற்ற	 ேவண் ய	அவசியம்	இல்ைல”
என்கிறார்.	அப்ப ப்பட்ட	பாரதிைய	எப்ப ச்	சாதி	எதிர்ப்பாளர்	எனக்	காட்ட	 ம்?

“பாரதிையப்	 பார்ப்பான்	 என்றெவா 	 காரணத்திற்காக	 மட்டம்	 தட் ய	 டர்கள்,
எங்ேக	இனி	தான்	உைதப்பட் ச்	சாக	ேந ேமா,	என	அஞ்சி,	ஒ ங்கி	விட்டனர்”35
எனத்	 .	 ர்த்தி	 வ 	விந்ைதயாக	உள்ள .

பாரதி	 பார்ப்பனக்	 லத்தில்	 பிறந்ததால்	 	 மட் ம்	 நாம்	 அவ்வா 	 றவில்ைல.
பாரதியின்	அரசியல்	நிைலப்பா கள்	அைனத்தி ம்	தன்	சாதிக் ச்	சாதகமாகேவ
அவர்	ெசயல்பட் ள்ளார்	என்பதால்தான்	நாம்	அவைரக்	கண் க்க	ேவண் ள்ள .



யமரியாைத	 இயக்கத்ைத	 ஆய் 	 ெசய்த	 ேபராசிரியர்	 மங்கள	 ேகசன்
ஆகாெவன் 	 எ ந்த பார்	 கப் ரட்சி	 என்ற	 பாரதியின்	 பாடல்களால்	 ெபரியார்
ஈர்க்கப்பட் 	அதனால்	அவர்	 ரசியா	ெசன்றார்36	 என் 	 வ 	ெபா த்தமாக
இல்ைல.	 யர 	 ஏட் ன்	 ெதாடக்க	 காலத்தில்	 பாரதியின்	 பாட்ைட	 ேமல்
அட்ைடயில்	ெவளியிட் 	வந்த	ெபரியார்	 	8.11.1925	 தல்	 	அர 	ஏ 	 தல்
ன்ேற	மாதத்தில்	 	பாரதியின்	பாடல்	வரிகைளப்	ெபரியார்	 நீக்கி	விட்டார்.	அதன்

பிற 	 பாரதிையப்	 பற்றி	 எங் ம்	அவர்	 எ தவில்ைல.	அப்ப யி க்க	 1931	ஆம்
ஆண் ல்,	பாரதியின்	பாடல்களால்	அவர்	ஈர்க்கப்பட் ,	இரசியா	ெசன்றார்	என்பைத
எப்ப 	 ஏற்க	இய ம்?	ெபரியாேர	 1929	 தல்	ெபா ைடைமக்	 க த் கைளக்

	அர 	ஏட் ல்	எ தி	வந்தார்,	அதனால்	ேசாவியத்ைத	ேநரில்	பார்க்க	வி ம்பி
அவர்	ெசன்றார்	என்பேத	உண்ைம.

திராவிடர்	இயக்கம்	 பற்றி	வரலாற் 	ஆய் 	 ைல	 எ தி ள்ள	 ரெசாலிமாறன்
அவர்கள்	 பாரதியார்	 1915	இல்	அன்னிெபசன் ன்	 ‘நி இந்தியா’	 பத்திரிைகயில்
எ திய	 ஒ 	 க தத்ைதக்	 ெகாண் 	 அவைரப்	 பார்ப்பன	 எதிர்ப்பாளர்	 என்
எ தி ள்ளார்.	 37	ெதன்னிந்தியர்	நல	 உரிைமச்	சங்கம்	 ேதான்றிய	 பிற 	அன்னி
ெபசன் ன்	 ேஹாம் ல்	 இயக்கம்	 ெதன்னாட் ப்	 பார்ப்பனர்க க் 	 அைடக்கல
இடமாக	இ ந்த 	என	எ தி	உள்ளார்.	இந்த	அைடக்கலத்தில்	பாரதி ம்	ஒ வர்
என்பைத	 ஏேனா	 எ தாமல்	 விட் 	 விட்டார்!	 ைறந்த	 பட்சம்	 திராவிட	 இயக்க
வரலாற் 	 லில்	 பாரதிையப்	 பார்ப்பன	 எதிர்ப்பாளர்	 என்பைதச் ட் க்
காட்டாமலாவ 	இ ந்தி க்கலாம்.

பாரதிையப்	பற்றி,	நான்	அறிந்தவைரயில்,	இன் வைர	ஏறக் ைறய	 525	 ல்கள்
ெவளிவந் ள்ளன.	 இதில்	 500க் ம்	 ேமற்பட்ட	 ல்கள்	 பாரதிைய	 வானளாவப்
கழ்ந் 	 பைவயாக	 உள்ளன.	 இைவ,	 ெப ம்பா ம்	 பாரதி	 ஏகாதிபத்திய
எதிர்ப் 	 வீரர்,	 ெபண்	 வி தைல	 வீரர்,	 சாதிம ப் 	 வீரர்,	 தமிழ்	 இனத்திற்காகப்
பா பட்டவர்	என்ற	ேகாணத்திேலேய	எ தப்பட் ள்ளன.

பாரதி	1906	 ல்	1910	வைரயிேலதான்	ஏகாதிபத்திய	எதிர்ப் 	வீரராக	இ ந்தார்.

1904	 தல்	1906	வைரதான்	அவர்	ெபண்	வி தைலயாளராக	இ ந்தார்.



அவர்	 ஆங்கிலத்ைத	 மிகக்	 க ைமயாக	 ெவ த்தார்.	 அதற் க்	 காரணம்
பார்ப்பனக்	 கலாசாரத்ைத	ஆங்கிலம்	அழித் 	விட்ட 	 என்பதால்தான்.	இதனால்
தான்	 அவர்	 தமிழில்	 எ தினார்.	 தமிழின	் மீ 	 அவ க் 	 உண்ைமயான	 பற்
இல்ைல	என்பைத	அவ ைடய	எ த் களில்	காணலாம்.

பாரதியார்	வள்ளலாைரப்	 பற்றி	ஒ 	வரி	 ட	 எ தவில்ைல.	ஆனால	்இராஜாராம்
ேமாகன்ராையப்	 பற்றி	 எ தி	 உள்ளார்.	 வீரபாண் ய	 கட்டெபாம்மைனப்	 பற்றி
எ தவில்ைல.	 ஆனால்	 ஜான்சிராணி	 லட் மிபாையப்	 பற்றி	 எ தி ள்ளார்;
தமி க் 	ஆக்கம்	ேசர்த்த	கால் ெவல்ைலப்	பற்றிேயா,	ஜி. .	ேபாப்ைபப்	பற்றிேயா,
மேனான்மணீயம்	 ந்தரனாைரப்	 பற்றிேயா	 பாரதியார்	 எ தவில்ைல,	 ஆனால்
ஆரியெமாழி	உயர்ந்த	ெமாழி	என் 	 றிய	மாக்ஸ் ல்லைரப்	பற்றி	எ தி ள்ளார்.
தமிழ்	இலக்கண,	இலக்கியத்தின்	உயர் கைளப்	பற்றி	எ தவில்ைல;	ஆனால்	ேவத
ரிஷிகளின்	பாட க் 	உைர	எ தி	உள்ளார்.

ஜி. .	ேபாப்	தி க் றைள ம்	தி வாசகத்ைத ம்	ஆங்கில	ெமாழியாக்கம்	ெசய்
உலகத்தின்	 பல	 ைலகளில்	 தமிழின்	 ெப ைமையச்	 ேசர்த்தார்.	 ஆனால்
பாரதியாரின்	ஆங்கில	 ெமாழி	 ெபயர்ப் 	Agni	 and	 other	 Poems.	 பாரதி	ஆரிய
ேவதங்கைள	ஆங்கிலத்தில்	ெமாழி	ெபயர்த் 	உலகம்	 வ ம்	பரவச்	ெசய்தார்.
பாரதியார்	 தமிழ்	இலக்கியங்கைளப்	 ப க்க	 ேவண் ய	அவசியம்	இல்ைல	 என்
றி ள்ளார்.	 (பார்க்க;	 த்தானந்த	 பாரதியாரின்	 கவிக் யில்	 பாரதியார்,

பக்.73,74)	 எல்லாம்	 தி 	 திதாகச்	 ெசய்ேவாம்	 எனக்	 றிய	 பாரதியார்	 1914
தல்	 அரவிந்தரின்	 ஆரியா	 பத்திரிைகயில்	 ஆரியர்களின்	 ேவதங்களின்

ெப ைமகைளப்	 பற்றிேய	ெதாடராக	எ தி	வந் ள்ளார்.	ஆரியம்	கலவாத	தனித்
தன்ைம ைடய	 தமிழ்ெமாழிேயா,	 தமிழ்	 இனேமா	 உண்ெடன் 	 பாரதி	 என் ேம
ஏற் க்	 ெகாண்டதில்ைல.	 பரலி	 .	 ெநல்ைலயப்ப க் 	 எ திய	 க தத்தில்	 ட
“தமிழ்நாட் ல்	ஒேர	ஜாதிதான்	உண் .	அ 	தமிழ்	ஜாதி;	அ 	ஆரிய	ஜாதி	என்ற

ம்பத்திேல	தைலக்	 ழந்ைத	என்ெற ”	என் தான்	எ தி ள்ளார்.	 (இனம்
என்பைதக்	 றிக்க	 பாரதியார்	 ஜாதி	 என்ற	 ெசால்ைலப்	 பயன்ப த்தி ள்ளார்.
பார்க்க:	பாரதியின்	க தங்கள்,	ப.158,	வானதி	பதிப்பகம்).

பாரதியார்	 ஆரியச்	 சார்பானவர்	 என்பைதப்	 பாவலேர 	 ெப ஞ்சித்திரனார்



அவர்கள்	 ‘ஆரியப்	பார்ப்பனர்களின்	அளவிறந்த	ெகாட்டங்கள்’	என்ற	தம 	 லில்
ட் க்	 காட் ள்ளார்.	 அன்றில்	 ஆசிரியர்	 சி.	 ெவற்றிேவந்தன்	 அவர்கள்	 தம

‘பாரதியின்	 ம பக்கம்’	 என்ற	 லில்	 பாரதியின்	 பாடல்களில்	 உள்ள	 ஆரியச்
சார்ைபச்	 ட் க	்காட் ள்ளார்.	ேதாழர்	ெவற்றிமணி	அவர்கள்	 ‘பாரதி	வளர்த்த
பார்ப்பனீயேம’	என்ற	 லில்	பாரதியின்	ஆரியச்	சார்ைபச்	 ட் க்	காட் ள்ளார்.

இவர்கள்	 வ ேம	 பாரதியின	் கவிைதயில்	 உள்ள	ஆரியச்	 சார் கைள	 மட் ேம
ட் க்	காட் ள்ளனர்	என்ப 	 றிப்பிடத்தக்க .

ெப ம்பாலான	 லாசிரியர்கள்	 பாரதியின்	 கவிைதகைள	 மட் ேம	 ப த் விட்
பாரதிையப்	ெபரிய	 ரட்சியாளராகப்	படம்	பி த் க்	காட் கின்றனர்.

.ெவ.கி.	ஆசான்,	 ‘பாரதியார்,	 பாரதிதாசன,்	ெபரியார்’	என்ற	 லில்	 பாரதியின்
ஆரியச்	சார்பிைனச்	 ட் க்காட் ள்ளார்.

பாரதியின்	தமிழ்	உணர் 	என்ப 	ஆங்கில	-	கிறித் வ	கலாச்சாரத்திற் 	எதிரான
இந் 	 மதக்காப் 	 என்ற	 தன்ைமயில்	 ஆன .	 பாரதி	 வார்	 நல்ல	 தமிழில்
ப ப்பவன்	 நல்ல	 இந் வாக	 இ ப்பான;்	 ஆங்கிலக்	 கல்வி	 ப ப்பவன.்	 இந்
மதப்பற் 	 இல்லாதவனாக	 ஆகிவி வான்	 என்பார்.	 ஆனால்	 பாரதிதாச ைடய
தமிழ்ப்பற் 	 என்ப 	இன	 ரீதியிலான .	 நல்ல	 தமிழ்	 ப ப்பவன்	 நல்ல	 தமிழனாக
இ ப்பான	்என்பார்.

பாரதியின்	 தமிழ்	 உணர் 	 மதரீதியிலான .	 பாரதிதாசனின்	 தமிழ்	 உணர்
இனரீதியிலான .	 பாரதி	 ெதாடக்கத்தில்	 ற்ேபாக்காக	 இ ந் 	 பிற 	 ெமல்ல
ெமல்ல	இந் த் வ	உணர்வில்	 ழ்கி	அதிகரித் க்	ெகாண்ேட	ெசன்றார்.	ஆனால்
பாரதிதாசன	் ெதாடக்கத்தில்	 ஆத்திகராக	 இ ந் 	 யமரியாைதக்
ெகாள்ைககைள	ஏற் க்	ெகாண் 	 	நாத்திகராக	மாறினார்.

ஆக	பாரதியின	்பரிணாம	வளர்ச்சி	என்ப 	ஆர்.எஸ்.எஸ்.	இயக்கத்ைத	ேநாக்கிேய
தமிழைர	 அைழத் ச்	 ெசல்கிற .	 பாரதிதாசனின்	 பரிணாம	 வளர்ச்சி	 என்ப
தமிழனின்	வி தைலைய	ேநாக்கித்	தமிழைர	அைழத் ச்	ெசல்கிற .



பாரதியின்	 ப்	 பைடப் களாகிய	 கவிைத,	 கட் ைர,	 கைத	 தலியவற்ைற
ஒ ேசரப்	ப த் 	அவைரப்	படம்	பி த் க	்காட்ட	ேவண் ம்.	இ ேவ	உண்ைமயான
ஆய் .
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